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RELACIONS FAMILIARS I ATRIBUCIONS SUCCESSÒRIES 
LEGALS. LLEGÍTIMA I QUARTA VIDUAL AL 

LLIBRE IV DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA*1

Albert Lamarca i Marquès
Professor titular de Dret Civil

Universitat Pompeu Fabra

SUMARI. I. INTRODUCCIÓ. RELACIONS FAMILIARS I ATRIBUCIONS SUCCESSÒRIES 
LEGALS. II. NOVETATS EN LA REGULACIÓ DE LA LLEGÍTIMA. 1. Disposicions 
generals. 2. Els legitimaris i el dret a llegítima. 3. Quantia i còmput 
de la llegítima. 4. Atribució i percepció de la llegítima en l’herència. 
Intangibilitat legitimària i suplement. 5. Pagament de la llegítima. 
6. Imputació de donacions i atribucions particulars a la llegítima. 
7. Col·lació hereditària i imputació legitimària. 8. Preterició i 
desheretament. 9. Inofi ciositat legitimària. 10. L’extinció de la llegítima. 
Renúncia i prescripció. III. LA REFORMA DE LA QUARTA VIDUAL. 1. Drets 
viduals i dret civil català. 2. Dret a la quarta vidual. 3. Còmput de la 
quarta vidual. 4. Quarta vidual i liquidació del règim de separació de 
béns. 5. Reclamació i pagament de la quarta vidual. 6. Extinció de la 
quarta vidual.

I. Introducció. Relacions familiars i atribucions 
successòries legals

La Llei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions, regula en el títol V, a la rúbrica Altres atribucions 
successòries determinades per la llei, les institucions tradicionals de la 
llegítima i la quarta vidual. Un cop suprimida la reserva, aquestes són les 
dues institucions en què el dret català té en compte les relacions familiars 
del causant per tal d’atribuir legalment drets en la seva successió. En un 
cas —la llegítima— els drets són per als parents en línia directa, fi lls i 
altres descendents per dret de representació, i si aquests manquen els pares 
o ascendents de primer grau. Pel que fa la quarta vidual, el benefi ciari és 
el cònjuge o convivent supervivent, a càrrec de l’herència del cònjuge o 

*1 Aquest treball s’ha realitzat en el marc del projecte DER2008-01809/JURI, fi nançat 
pel Ministerio de Ciencia e Innovación. Agraeixo el suport a la recerca d’Ingrid Fabián, 
Raquel Fabián, Carla Gasch i Magalí Riera, alumnes de quart curs de la llicenciatura en 
Dret a la Universitat Pompeu Fabra i becàries de col·laboració a l’Àrea de Dret Civil de la 
mateixa Universitat.
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convivent premort. En la llegítima l’atribució té el caràcter de participació 
fi xa sobre el patrimoni relicte, mentre que en la quarta vidual el contingut 
és variable i cal, a més, que el supervivent no tingui recursos sufi cients per 
atendre les seves necessitats.

El llibre IV CCCat qualifi ca la llegítima i la quarta vidual com a atribucions 
legals o determinades per la llei, i en destaca així el caràcter forçós o 
obligatori en la successió del causant. Amb tot, en dret català s’ha destacat 
que, a diferència del que passa en altres ordenaments, ambdues institucions 
no constitueixen una part material o de béns de l’herència reservada 
als parents, que és el que pròpiament limita la facultat de disposar del 
causant. En el nostre dret s’ha parlat més aviat d’un fre de la llibertat de 
testar per l’existència d’aquest dret de crèdit dels benefi ciaris, en la mesura 
en què serà l’hereu qui hi haurà de fer front, amb el patrimoni rebut o 
amb béns extrahereditaris. Però, en aquests termes, és clar que el causant 
pot prescindir totalment de llegítima i quarta vidual, en ordenar la seva 
successió, sense ni tan sols fer-hi esment.1

Ambdues institucions han sofert modifi cacions importants en la regulació 
que en fa el llibre IV del CCCat, en relació amb el text que contenia el Codi 
de Successions, i anteriorment la Compilació. Aquests canvis responen al 
mandat legislatiu que conté la Llei 29/2002, de 30 de desembre, primera llei 
del Codi civil de Catalunya, a l’art. 6. En ocasions la refosa s’ha aprofi tat per 
aclarir i actualitzar aspectes puntuals del dret vigent, en d’altres representa 
una millora clara de la legislació existent, atès que la modernitza i l’adapta a 
la societat actual, sense implicar-ne una reforma a fons, mentre que en les 
menys ha passat això darrer, especialment en matèria de quarta vidual.2

1 Sobre les característiques de la llegítima en dret català, continua essent cabdal el 
treball d’Encarna Roca Trias, Natura i contingut de la llegítima en el Dret Civil Català, 
Barcelona, Càtedra Duran i Bas, 1975, i són de referència els seus comentaris a la regulació 
compilada, Encarna Roca Trias, «Comentari als arts. 122 a 146», a Manuel Albaladejo, 
Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales. Tomo XXVIII. Vol. 2. Artículos 122 
a 161. Compilación de Cataluña, Madrid, Edersa, 1982, p. 1 a 275; vegeu també, Josep 
M. Puig Salellas, «Sobre preterición no errónea y desheredación injusta (Sentencia de 
30 de enero de 1973)», a Revista Jurídica de Catalunya 1975, p. 119 i seg., p. 148; Juan 
José López Burniol, «Las limitaciones a la facultad de disposición», a Càtedra de Dret 
Civil Català «Duran i Bas» (ed.), Materials de les III Jornades de Dret Català a Tossa. La 
reforma de la Compilació: el sistema successori. Tossa de Mar, 26-29 de setembre de 1984, 
Universitat de Barcelona, 1985, p. 61 i seg.; Lluís Puig i Ferriol / Encarna Roca i Trias, 
Institucions del Dret Civil de Catalunya. Volum III. Dret de Successions, 7a. ed., València, 
Tirant lo Blanch, 2009, p. 537 i seg.
2 En aquest sentit es recull al Preàmbul de la Llei 10/2008, de 10 de juliol, pel que fa 
al conjunt del text en relació amb el Codi de successions: «Tanmateix, s’ha aprofi tat 
l’oportunitat que oferia la incorporació del seu contingut al llibre quart del Codi civil per a 
actualitzar-ne un nombre signifi catiu d’institucions i preceptes i, en algunes matèries, per 
a fer-hi reformes d’una certa profunditat», i en relació amb la llegítima també, «El llibre 
quart manté la llegítima com a atribució successòria legal i límit a la llibertat de testar, 
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Llegítima i quarta vidual no són les úniques institucions en què el llibre 
IV del CCCat té en compte els vincles familiars del causant en la regulació 
de la successió. Aquestes ho són amb caràcter legal o forçós, però la 
família està contemplada en altres institucions del dret successori català, 
assenyaladament en l’ordre de les crides abintestat, quan el causant no 
ha atorgat testament o aquest esdevé inefi caç. A més, el dret successori 
té en compte els parents quant a la interpretació de la voluntat del causat 
(art. 422-13, 423-8 o 423-9), en supòsits en què aquests realitzen una 
determinada funció en la successió (art. 424-1 a 424-10), per atribuir un 
caràcter troncal als béns hereditaris (art. 425-7 o 444-1) o bé per donar un 
tracte diferenciat als límits dels fi deïcomisos (art. 426-10), entre altres.

Hom pot afi rmar que l’existència d’atribucions legals per raó de parentiu 
és una qüestió de preferències dins de cada ordenament, una decisió 
de política jurídica. Amb tot, es pot afi rmar que no són drets arbitraris, 
mancats de fonament, ja que responen a una realitat social incontestable 
com és la familiar. Des de les III Jornades de Tossa l’any 1984 —fa quasi 
un quart de segle— s’han aixecat veus que propugnen la supressió de la 
llegítima o bé la seva modifi cació estructural canviant-ne els subjectes 
benefi ciaris i els requisits per tenir-hi dret.3 Aquest és un debat recurrent 
en molts ordenaments que en l’aprovació del llibre IV del CCCat no s’ha 
abordat a fons. En la meva opinió, no suposa cap decisió incoherent i 
poc fonamentada mantenir una llegítima curta com la catalana, en un 
sistema presidit per la llibertat de testar que no propugna la igualtat dels 
fi lls, i no aprecio que pogués comportar especials benefi cis en el context 
de les relacions familiars la seva supressió o modifi cació. Si partim de 
l’existència dels vincles de parentiu que generen la fi liació, amb la formació 
d’una comunitat familiar en la gran majoria de casos, la participació en 
l’herència del progenitor per efecte de la llei, i en la reduïda extensió de 
la catalana, em sembla raonable, amb fonaments materials sòlids. És més, 
considero que les alternatives plantejades, siguin en forma de supressió o 
de modifi cació, no representarien cap millora signifi cativa en termes de 
benestar social en relació amb el règim vigent.

però accentua la tendència secular a afeblir-la i a restringir-ne la reclamació» i sobre la 
quarta vidual, de la qual es destaca «la regulació de nova planta».
3 Cfr. Josep M. Puig Salellas, «Notes sobre l’eventual reforma de la llegítima», a 
Càtedra de Dret Civil Català «Duran i Bas» (ed.), Materials de les III Jornades de 
Dret Català a Tossa. La reforma de la Compilació: el sistema successori. Tossa de Mar, 26-
29 de setembre de 1984, Universitat de Barcelona, 1985, p. 211 i seg.; mentre que López 
Burniol, Las limitaciones a la facultad de disposición, cit., no es pronunciava en aquest 
sentit en l’exposició del dret vigent resultant del Decret legislatiu 1/1984, de 19 de juliol, 
pel qual s’aprova el text refós de la Compilació del Dret Civil de Catalunya, i de la Llei 
13/1984, de 20 de març, sobre la Compilació del Dret Civil de Catalunya.
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Pel que fa a la supressió total de la llegítima, penso que podria generar més 
confl ictes familiars que els benefi cis derivats d’una pretesa llibertat de testar 
absoluta pel del causant. Al capdavall, la llegítima es pot considerar no tant 
com un benefi ci envers l’herència dels progenitors, sinó com una defensa 
en relació amb els germans quant a aquesta herència. Els enfrontaments 
per raó de comportaments oportunistes adreçats a captar la voluntat dels 
pares, que propiciaria un sistema de llibertat de testar absoluta, en perjudici 
dels altres germans, queda ara mitigat per l’existència d’una quarta part 
reservada en benefi ci de tots. En l’actualitat, el germà que es pot sentir 
perjudicat pel comportament dels altres sap que en tot cas li correspon 
una quota mínima. A manca d’aquesta quota reservada per llei, la defensa 
d’unes expectatives raonables en l’herència dels progenitors, i davant el risc 
de no obtenir-ne res, seria probablement molt més aferrissada, amb tots els 
confl ictes familiars que això podria comportar.4

En relació amb altres propostes que es puguin fer de modifi cació estructural 
de la llegítima, penso que la valoració ha de ser igualment negativa. Sobre 
la conversió de la llegítima, com a dret individual dels parents en línia 
directa que és, en un dret col·lectiu o llegítima conjunta en favor de tots 
ells amb la facultat pel causant d’elegir-ne els benefi ciaris, segons el model 
castellà de la mejora o l’aragonès de llegítima col·lectiva, cal dir que no 
pertany a la tradició catalana, basada en la llegítima individual.5 En el 
nostre sistema la llegítima té en compte la relació de cada legitimari amb 
el causant i no és un dret en favor d’un grup de parents. En segon lloc, 
diferenciar els fi lls per la seva edat quant al dret a la llegítima, o bé per un 
pretès estat de necessitat, tampoc no sembla una solució gaire positiva en 
la seva implementació pràctica. En primer lloc, perquè és clar que entre els 
fi lls del causant, que són germans, hi haurà sempre una diferència d’edat, 
de manera que no tindria cap sentit, d’acord amb el meu punt de vista, 
donar dret a llegítima, posem per cas, al fi ll de setze anys i no donar-la al 
de vint. Pel que fa a una llegítima de caràcter alimentari, penso que en dret 
privat cal evitar la creació de pretensions indeterminades per als particulars 
en què l’única forma d’exercitar-les és davant els tribunals de justícia.6 

4 Cfr. Ángel Carrasco Perera, «Acoso y derribo de la legítima hereditaria», a Actualidad 
Jurídica Aranzadi núm. 580, en afi rmar amb ironia, sobre el manteniment de la llegítima 
llarga castellana, que «no es humano privar a los padres de la opción de sacar su herencia a 
una subasta en la que los hijos tengan que pujar con promesas de cariño y cuidados, con los 
que amenizar los tristes días de la ancianidad».
5 Ho ha proposat així, Martín Garrido Melero (ed.), Codi civil de Catalunya. Llibre IV, 
relatiu a successions (Llei 10/2008, de 10 de juliol). Amb notes de concordança i crítiques, 
La Notaria, Barcelona, 2008, p. 374.
6 La confi guració de la llegítima en aquests termes no seria una novetat absoluta en dret 
català, atès que l’art. 127 de la CDCC de 1960 preveia un dret d’aliments, en proporció 
al valor de l’herència, per als fi lls naturals que no fossin legitimaris en la successió del 
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La força de la llegítima catalana rau en el fet que suposa una quantitat 
determinable pel mateix legitimari i que l’hereu sap que inevitablement 
haurà de pagar. Atorgar una pretensió a determinar de manera relativa per 
part d’un jutge en funció d’un estat de necessitat del seu titular em sembla 
una solució que no contribueix a la resolució de confl ictes, sinó que més 
aviat pot contribuir a incrementar-los.7

La comunitat de vida que resulta del matrimoni o de la unió en parella fa 
que tots dos hagin de ser considerats en les successions respectives. D’una 
forma que pot ser discutible, en comparació amb la llegítima, la quarta 
vidual té en compte aquesta comunitat de vida conjugal o de convivència, 
i preveu uns drets del supervivent, fonamentats precisament en aquesta 
comunitat, sobre l’herència del cònjuge o convivent premort si és que ho 
necessita.8

Llegítima i quarta vidual, doncs, s’han mantingut en el nou llibre IV del 
CCCat en relació amb allò regulat al CS. Tanmateix, ambdues institucions 
presenten canvis importants que mereixen un estudi detallat. En relació 
amb la primera podem parlar de novetats que aprofundeixen en la 
tendència secular al seu afebliment, sense que s’hagi produït una reforma o 
modifi cació estructural de la institució, ni en la seva quantia, ni en forma 
de llegítima conjunta o bé de caràcter alimentari. Mentre que en matèria de 
quarta vidual, l’actualització de l’institut n’ha comportat un reforçament, 
sobre el qual també tindrà molta importància la decisió que s’adopti, en el 
futur llibre II del CCCat, en matèria d’efectes de la dissolució per mort en 
el règim de separació de béns.

seu pare, mentre no poguessin proveir per ells mateixos «a su adecuado sustento», tot i 
que el precepte establia expressament que «este derecho carecerá de carácter legitimario 
y obligará personalmente a los herederos del padre»; sobre aquest dret Roca Trias, 
Comentari als arts. 122 a 146, cit., p. 57 i seg. També el Codi civil espanyol preveia un dret 
semblant a l’art. 845, que fou derogat per la Ley 11/1981, de 13 de mayo, de modifi cación del 
Código Civil en materia de fi liación, patria potestad y régimen económico del matrimonio.
7 Sobre possibles propostes de reforma i models comparats, vegeu el documentadíssim 
treball d’Antoni Vaquer Aloy, «Refl exions sobre una eventual reforma de la llegítima», a 
InDret 3/2007.
8 Sobre la relació entre règim econòmic matrimonial i benefi cis viduals, vegeu la interessant 
aportació de Laura Rosenbury, «Two Ways to End a Marriage: Divorce or Death», a Utah 
Law Review 2005, p. 1227 i seg., per les possibilitats de comparació que ofereix amb el cas 
català.
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II. Novetats en la regulació de la llegítima

1. Disposicions generals

El llibre IV del CCCat no ha modifi cat els trets que es poden considerar 
com a estructurals o defi nidors de la llegítima en dret català, tal com 
es recollien al CS. A més, el capítol I del títol V del llibre IV del CCCat, 
dedicat a la llegítima, presenta la mateixa sistemàtica de l’homònim capítol 
I del títol V del CS, amb les mateixes sis seccions que presenten rúbriques 
idèntiques. Hi ha alguna disminució en el nombre d’articles, de vint-i-
nou es passa a vint-i-set articles, però formalment la matèria normativa es 
presenta de manera substancialment similar.9

Pel que fa al pòrtic de la regulació, que delimita la noció del dret a la 
llegítima, no hi ha quasi diferències entre l’art. 451-1 CCCat i l’art. 350 
CS, llevat de la introducció de les «atribucions particulars», com a forma 
de percebre la llegítima, i la supressió de l’expressió «per ministeri de la 
llei». El primer canvi respon a la nova regulació dels pactes successoris, 
que inclouen entre les disposicions que hi són admissibles les esmentades 
atribucions particulars (art. 431-29 i 30 CCCat), i en ésser aquesta una de 
les formes possibles d’atribució de la llegítima s’haurà considerat que s’havia 
d’incloure a l’art. 451-1 CCCat. Pel que fa al segon canvi, l’eliminació de 
l’incís «per ministeri de la llei», s’ha d’entendre com d’estil, perquè és clar 
que la supressió no altera el caràcter legal de la llegítima com a atribució 
successòria. En els termes de l’art. 451-1 CCCat la llegítima és un dret 
a favor de determinades persones, parents del causant, a obtenir en la 
seva successió «un valor patrimonial», que es pot atribuir de formes molt 
diverses. Aquests són, doncs, els trets característics en dret català de la 
llegítima que s’expliciten en el nou text.10

9 A diferència del que ha succeït amb altres parts del Codi de Successions, en què el llibre 
IV ha portat a terme importants desplaçaments sistemàtics, tal com ho justifi ca el mateix 
Preàmbul de la Llei 10/2008, de 10 de juliol: «El llibre quart respecta l’estructura del Codi 
de Successions amb dos canvis d’ordre sistemàtic. El títol I del Codi de Successions, de 
disposicions generals, es desdobla en dos títols i el segon passa a ésser el títol VI del nou llibre 
quart, relatiu a l’adquisició de l’herència, que inclou les regles sobre acceptació i repudiació, 
dret d’acréixer, comunitat hereditària, partició, col·lació i protecció del dret hereditari. 
Aquesta reordenació sistemàtica, que té un precedent en el Projecte de compilació del 1955, 
s’ajusta a l’ordre temporal de les fases en què es desenvolupa el fenomen successori. En 
segon lloc, el títol III del Codi de Successions, sobre els testaments, passa a ésser el títol 
II del llibre quart, amb la voluntat de refl ectir la centralitat de la successió testamentària, 
mentre que el títol II del Codi de Successions, sobre els heretaments, passa a constituir el 
nou títol III, que inclou els pactes successoris i les donacions per causa de mort».
10 De fet, deixant de banda els canvis d’estil, hi ha continuïtat substancial entre l’art. 451-1 
CCCat amb l’art. 350 CS i l’art. 122 CDCC, tenint en compte la reforma de la Llei 8/1990, 
de 9 d’abril, de modifi cació de la regulació de la llegítima.
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D’acord amb aquesta defi nició, en els darrers anys la doctrina catalana 
ha insistit en què la llegítima es qualifi ca més com un dret en favor de 
determinats parents que com un fre o límit a la llibertat de testar del 
causant.11 Això és així pel seu caràcter netament de pars valoris, que no 
atribueix cap dret en forma específi ca sobre l’herència entesa com els béns 
que deixa el de cuius en morir. En aquests termes, el causant pot disposar 
en testament ignorant la llegítima, com si no existís, i sense reserva de cap 
dret als legitimaris, ni tan sols fent esment a l’anomenada llegítima estricta. 
D’acord amb el sistema català, serà a l’hereu a qui correspondrà decidir 
com hi ha de fer front si és que li reclamen.

Malgrat el caràcter forçós de la llegítima, es pot afi rmar que hi ha 
un important àmbit d’autonomia privada o de llibertat civil en aquest 
àmbit, que permet modular-ne les conseqüències a la pràctica. Tot i que 
l’existència mateixa de la llegítima és inevitable, si no hi concorren causes 
de desheretament, el causant podrà incidir en la forma com es fa efectiva 
de maneres molt diverses, tant sobre la llegítima global com sobre la 
individual. L’exercici d’aquesta autonomia dependrà molt de com estiguin 
formulats els models de testaments, les clàusules que, per defecte, notaris 
i advocats proposin als testadors. A la pràctica, les qüestions relatives a 
computació i imputació de donacions, els pactes de renúncia de la llegítima 
futura, la no meritació d’interessos o d’interessos més baixos o més alts, 
les previsions sobre reducció de llegats en cas d’inofi ciositat, les cauteles 
compensatòries, entre d’altres, són instruments a l’abast del testador.

En la mateixa seu, l’art. 451-2 CCCat recull l’essencial de l’art. 351 CS, 
però aprofi ta per aprofundir en explicitar trets defi nidors del sistema 
legitimari català. En aquests termes, es deixa clar que el dret a la llegítima 
només neix en el moment de la mort del causant, de manera que aquest no 
queda limitat en vida per una pretensió futura que els legitimaris puguin 
al·legar.12 Això vol dir que els catalans no tenen cap limitació de disposar 
entre vius per raó de llegítima i, a la pràctica, els fi lls no podran interposar 
en vida cap acció contra pare i mare per impugnar les donacions que 
aquests vulguin fer. Una altra cosa serà la seva declaració d’inofi ciositat a 

11 Clarament així, Lluís Jou i Mirabent, «Comentari als arts. 350 a 378», a Id. (coord.), 
Comentarios al Código de Sucesiones de Cataluña. Ley 40/1991, de 30 de diciembre. Tomo 
II, Barcelona, Bosch, 1994, p. 1190 i seg. Aquesta idea és rectora de l’exposició d’Anna 
Casanovas Mussons, «La qualitat personal de legitimari», a Revista Catalana de Dret 
Privat, 2/2003, p. 257 i seg. Sobre l’evolució d’aquesta idea, i la confi guració en termes 
tècnics més de càrrega que d’obligació, ja Roca Trias, Natura i contingut de la llegítima 
en el Dret Civil Català, cit., pag. 49, i Id., Comentari als arts. 122 a 146, cit., p. 24. Amb 
tot, el Preàmbul de la Llei 1/2008, de 10 de juliol, continua fent referència a «la llegítima 
com a atribució successòria legal i límit a la llibertat de testar».
12 Cfr. Jou i Mirabent, Comentari als arts. 350 a 378, cit., p. 1193; Roca Trias, Comentari 
als arts. 122 a 146, cit., p. 28.
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l’obertura de la successió, si no hi ha prou béns a l’herència per satisfer la 
llegítima o l’hereu no pot fer-hi front. En segon lloc, l’apartat 3 d’aquest art. 
451-2 CCCat deixa clar, per si hi poguessin haver dubtes, que la llegítima 
és un dret atribuït en funció del parentiu, però que un cop deferit passa a 
integrar el patrimoni del legitimari i, si és el cas, es transmet com un actiu 
més en la seva successió que poden reclamar els hereus en els mateixos 
termes que qualsevol altra successió per dret de transmissió.

2. Els legitimaris i el dret a llegítima

El cercle de legitimaris, entès com el dels parents en línia directa del 
causant, no ha estat formalment modifi cat pel llibre IV del CCCat. Tot i 
que els canvis de fons en aquest àmbit eren possibles, amb la supressió de la 
llegítima dels ascendents o bé la consideració del vidu com a legitimari, les 
modifi cacions produïdes, malgrat ser importants, no han alterat el sistema. 
La llegítima a Catalunya no és la torna disminuïda de l’ordre de succeir 
intestat en la successió testamentària, tal com regeix en altres ordenaments 
i era al fonament històric de la institució. El cònjuge, doncs, no pot ser 
considerat com a legitimari a Catalunya, tot i tenir un dret a la quarta 
vidual com a atribució legal, i el mateix es pot dir des d’ara del convivent.13 
No és només una qüestió de noms: la llegítima es concep com un dret a 
un valor fi x que es té per efecte del parentiu,14 mentre que la quarta vidual 
és un màxim al que només es té dret si es donen uns requisits de fet.15 Pel 
que fa als ascendents, el seu dret legitimari, que altrament sembla coincidir 
amb l’esperança de vida, no passa dels de primer grau, pare i mare. En la 
mesura en què els menors de 14 anys moren intestats, llevat de substitució 
pupil·lar, la inexistència de llegítima per als ascendents de segon grau té un 
àmbit d’aplicació pràctic molt reduït.

D’entre el cercle de legitimaris, i com a qüestió formal generalitzada a tot 
el llibre IV del CCCat, cal destacar la supressió de l’enumeració distintiva 
dels tipus de fi liació al CS, reactiva envers el dret anterior. A l’art. 451-3.1 
CCCat ja no hi ha la referència als «fi lls matrimonials, no matrimonials 

13 Així clarament en la STSJC de 4 de desembre de 1989: «Poca raó té defensar el seu 
caràcter legitimari, fonamentalment perquè l’exclouen per un cantó, l’exigència legal 
(art. 147.1 Compilació) d’una determinada situació econòmica i per l’altre, la necessitat 
d’uns requisits per a conservar-los (art. 152 Compilació). La quarta vidual, entenem, no es 
confi gura com a llegítima del cònjuge vidu».
14 Sobre els trets fonamentals que defi neixen la qualitat de legitimari, Casanovas 
Mussons, La qualitat personal de legitimari, cit., p. 269.
15 López Burniol, Las limitaciones a la facultad de disposición, cit., p. 86, reclamava 
l’any 1984 en aquestes mateixes Jornades que s’atribuís al vidu una quota vidual com una 
llegítima, de manera que no es parlés d’un simple dret d’aliments.
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i adoptius», que passen ara a ser «tots els fi lls del causant».16 Es regulen, 
però, els efectes específi cs de l’adopció quant a la llegítima a l’art. 451-
3.4 CCCat. L’incís que els legitimaris ho són «per parts iguals», com 
recollia també l’art. 352 CS, a banda de signifi car l’esmentada reacció a 
les diferències anteriors de tracte entre tipus de fi lls, també aclareix que 
la llegítima a Catalunya és individual de cada titular del dret i no és una 
llegítima conjunta, ni en tot el seu abast, com a Aragó amb la meitat 
de l’herència, o bé en una part, com en el terç de millora del Codi civil 
espanyol. A Catalunya la llegítima no constitueix una obligació genèrica 
de reserva hereditària en favor dels parents, entesos conjuntament com la 
família en línia directa del causant, sinó un dret específi c i concret que 
deriva de la condició de fi ll o descendent, i excepcionalment de progenitor.

L’operativa del dret de representació en la llegítima és objecte també 
d’aclariment a l’art. 451-3.3 CCCat, especialment en relació amb 
la substitució vulgar. Tot i que hi pot haver molts supòsits en què 
materialment es doni a la pràctica un mateix resultat, cal distingir 
nítidament entre dret de transmissió, dret de representació i substitució 
vulgar en la llegítima.17 Si bé transmissió hereditària i substitució vulgar 
s’exclouen, representació legitimària i substitució vulgar poden coincidir 
en una mateixa successió. El llibre IV del CCCat manté els trets del dret 
de representació i el preveu en favor dels descendents dels fi lls premorts, 
desheretats justament, indignes i, a partir d’ara, també dels absents.18 
Els néts, doncs, i eventualment els besnéts, representen l’ascendent en 
qui concorren les circumstàncies esmentades i sempre per estirps, sense 
incrementar el nombre de legitimaris cridats a les parts iguals (art. 451-
6 CCCat). Els representants, doncs, no són legitimaris per dret propi 
en aquest sentit. Ara bé, per tal com la institució d’hereu o el llegat 
suposen atribució de la llegítima, però el causant pot haver previst una 
substitució vulgar en relació amb aquestes disposicions, a l’art. 451-3.3 
CCCat s’aclareix que aquesta substitució vulgar és preferent al dret de 
representació i incideix en la distinció important en dret català entre 
hereus i fi lls, que no són posicions intercanviables i no tenen sempre 
el mateix paper. Així, els transmissaris de la llegítima deferida i encara 
no percebuda poden ser perfectament persones diferents dels fi lls del 

16 Aquesta enumeració portava causa de la distinció que en el dret compilat es feia entre 
els tipus de fi liació, legítima, adoptiva, natural i il·legítima, quant als drets en la llegítima 
als art. 124 a 128 CDCC 1960.
17 Cfr. Jou i Mirabent, Comentari als arts. 350 a 378, cit., p. 1195.
18 Sense que hi hagi diferència de règim en el dret de representació entre successió 
intestada i llegítima, a diferència del que succeïa en el Codi de Successions, en què 
l’absència només es tenia en compte en la intestada (art. 328 CS), però no en la llegítima 
(art. 352.2 i 357.2 CS).
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legitimari (art. 451-2.3 CCCat) i també ho poden ser els substituts vulgars 
dels legitimaris cridats com a hereus o legataris. Si això darrer succeeix, 
l’herència o el llegat seguiran el curs de la delació hereditària, per via 
de substitució, mentre que la llegítima es deferirà d’acord amb les regles 
generals i s’atribuirà per efecte de la representació, de manera estricta.

La gran innovació en aquesta part, i potser com a compromís amb qui en 
demanava la supressió, és l’atribució de caràcter personalíssim a la llegítima 
dels progenitors i, per tant, l’afebliment del seu dret. Addicionalment, 
s’estableixen altres canvis en la llegítima dels progenitors que aprofundeixen 
en el seu caràcter residual i, àdhuc, excepcional. Així, a l’art. 451.26-2 lletra 
b) del CCCat, i com a gran novetat, es preveu que el seu dret és renunciable, 
de forma pura i simple, abans d’haver estat deferida la llegítima del fi ll 
premort, sense cap contraprestació o en forma de renúncia al suplement. 
A més, a l’art. 451-4.1 CCCat s’aclareix que la mort del causant amb 
descendents exclou en tot cas el dret dels progenitors, encara que els fi lls o 
néts no tinguin dret a la llegítima per haver estat desheretats justament o 
declarats indignes i, per descomptat, si han renunciat a la llegítima.19

El caràcter personalíssim del dret dels progenitors, a diferència del dels 
descendents, no es declara a la secció segona i s’inclou entre les causes 
d’extinció a la secció sisena. L’art. 451-25.2 CCCat determina l’extinció 
de la llegítima del progenitor si aquest mor sense haver-la reclamada 
judicialment o bé per requeriment notarial després de la mort del fi ll 
causant. Atès que havia estat criticat que els progenitors tinguessin dret a 
la llegítima, tot i ser un supòsit estadísticament poc freqüent, sembla una 
solució raonable, perquè només tutela el seu interès patrimonial directe i no 
de manera mediata el de possibles successors en el seu dret per transmissió 
hereditària. Crec que això és el que calia fer. La llegítima dels progenitors 
pot tenir algun sentit en cas de mort intestada d’un fi ll casat o convivint en 
parella sense fi lls, atès l’ordre de crides abintestat vigent a Catalunya que 
dóna preferència al cònjuge o convivent sobre aquells.20 Potser és menys 
justifi cable la previsió legal en cas de successió testamentària si el fi ll no ha 
ordenat cap disposició voluntària en favor dels progenitors, però la llei aquí 
no podia fer distincions.

19 Tot i que aquesta ja era l’opinió majoritària d’acord amb l’art. 353 CS, que el nou llibre 
IV ha aclarit, cfr. Jou i Mirabent, Comentari als arts. 350 a 378, cit., p. 1196.
20 Així s’afi rmava expressament al Preàmbul del Codi de Successions, en el context de 
la modifi cació de l’ordre de crides en la successió intestada per la Llei 9/1987, de 25 de 
maig, de successió intestada, que donava joc a la llegítima en la intestada, en no ser l’ordre 
de crides coincidents en ambdues: «D’ençà de la llei de successió intestada, del 1987, els 
pares, en la successió del fi ll casat i mort sense fi lls, conserven un dret de tipus llegitimari 
que poden reclamar del cònjuge hereu».
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La llei no aclareix si la quota vacant del progenitor que mor abans de 
reclamar la llegítima acreix la de l’hereu o bé cal considerar que a l’altre 
progenitor supervivent, si n’hi ha, li correspon llavors la totalitat de la 
llegítima, com passa en cas de premoriència (art. 451-4.2 CCCat). Del 
sistema legitimari sembla que cal deduir el primer efecte (art. 451-25.3 
CCCat), i succeiria igual que en cas de desheretament o indignitat d’un 
progenitor (art. 451-4.6 CCCat), però la solució d’acumular la llegítima en 
favor de l’únic progenitor em semblaria aquí més raonable. Com a novetat 
del llibre IV del CCCat, i en aquest context, destaca la negació expressa 
d’aquest caràcter personalíssim —i per tant transmissible per successió 
com ja s’ha vist— de la llegítima ja deferida als descendents que han 
sobreviscut al causant però que moren abans d’haver-la percebuda (art. 
451-2.3 CCCat).

3. Quantia i còmput de la llegítima

Tot i que l’art. 356 CS no compta amb cap equivalent al llibre IV del 
CCCat, i la frase programàtica segons la qual «tots els legitimaris detreuen 
la llegítima d’una única quarta» no ha passat a formar part dels preceptes 
del CCCat, és clar que la llegítima en dret català és «una quarta», no 
pròpiament de l’herència, però sí una quarta part referida a la successió 
que caldrà determinar d’acord amb les regles de computació legitimària. 
La decisió de no incloure l’incís anterior és encertada, tot i la seva 
visibilitat, atès que cal recordar que aquesta era una norma reactiva en el 
context de la reforma de la Compilació l’any 1984 (art. 129.3 CDCC), ja 
que amb anterioritat la llegítima total podia ser superior en funció de si 
concorrien fi lls adoptius i naturals a l’herència.21 Que la llegítima en dret 
català continua essent una quarta part està previst expressament a l’art. 
451-5 CCCat en fi xar-ne la quantia com «la quarta part de la quantitat 
base que resulta d’aplicar les regles» de computació que s’hi contenen. 
Aquest precepte té el precedent a l’art. 355 CS, i és el cabdal en matèria 
de computació legitimària, una de les matèries més complexes juntament 
amb la d’imputació de donacions. És cert que hi ha altres àmbits normatius 
igualment complexos en seu de llegítima, com ara la preterició o la 

21 Dels art. 125 i 126 CDCC podia resultar que la llegítima arribés a tres quartes parts 
de l’herència, si hi concorrien fi lls adoptius i naturals juntament amb els legítims 
(supòsit certament excepcional), atès que cadascun d’aquests detreia la llegítima d’una 
quarta independent, cfr. Encarna Roca Trias, «Comentari als articles 124 a 130 i 141», 
a A.A.V.V., Comentaris a les reformes del dret civil de Catalunya. Volum I, Barcelona, 
Bosch, 1987, p. 563 i seg.; Id., Comentari als arts. 122 a 146, cit., p. 43 i seg. Per a 
una anàlisi retrospectiva d’aquest sistema, Casanovas Mussons, La qualitat personal de 
legitimari, cit., p. 271.
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inofi ciositat, però computació i imputació, juntament amb el pagament, són 
sens dubte els que tenen més importància a la pràctica.22

El llibre IV del CCCat respecta l’estructura tradicional de còmput de la 
quantia legitimària basada en la suma de relictum i donatum, però hi afegeix 
una modifi cació rellevant pel que fa a aquest en limitar-lo a les donacions 
dels darrers deu anys de vida del causant: «s’hi ha d’afegir el [valor] dels 
béns donats o alienats per un altre títol gratuït pel causant en els deu anys 
precedents a la seva mort, excloses les liberalitats d’ús» (art. 451-5 lletra b 
CCCat). És clara la inspiració de la norma en el § 2325.3 del BGB, però 
cal recordar que, en el dret català tradicional, i fi ns a la Compilació de 
1960, només eren computables les donacions fetes als legitimaris que a la 
vegada fossin donacions imputables a la llegítima individual d’aquests. Així 
ho ha demostrat la doctrina moderna que ha estudiat a fons la qüestió, i la 
reforma del llibre IV del CCCat implicaria apropar-se a la tradició jurídica 
nacional, amb una certa cautela temporal que objectivitza els actes que 
poguessin considerar-se en frau de la llegítima.23

Es pot arribar a convenir que no sembla gaire raonable atribuir un dret als 
legitimaris sobre tot el patrimoni del causant, entès aquest com el que deixa 
en morir i aquell del qual s’ha desprès gratuïtament en vida. Aquesta regla 
es va introduir expressament en dret català amb la Compilació de 1960, 
en modifi cació del dret anterior molt més restrictiu. És clar que una forma 
grollera de burlar la llegítima com a atribució legal passa perquè el causant 
mori sense patrimoni, havent-ne disposat a títol gratuït en vida. Contra 
això el legitimari hi ha de poder reaccionar, de manera semblant a com 
preveia l’art. 383.2 CS per a la quarta vidual, amb una reducció o supressió 
de les donacions atorgades «amb el designi de defraudar la quarta vidual». 
Si bé això hauria de ser així davant la sospita de frau legitimari, i només 
per aquests casos, la decisió més econòmica passa per la computació de 
totes les donacions, mentre que l’exercici d’accions singulars de declaració 
del frau, és a dir, de provar que la donació tenia per fi nalitat burlar els 
drets legitimaris i incorporar-la per al seu còmput a l’herència, és molt més 

22 Sobre la computació és de referència el treball de Lluís Puig Ferriol, «Cómputo de 
la legítima», a Revista Jurídica de Catalunya 1971, p. 475 i seg.; més recentment, Lluís 
Puig Ferriol, «Cuestiones sobre computación legitimaria en el Código de Sucesiones 
por causa de muerte en el Derecho Civil. de Catalunya», a J. M. Gozález Porras / F. 
P. Méndez González (coords.), Libro Homenaje al Profesor Manuel Albaladejo García. 
Tomo II, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España - Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Murcia, Madrid - Murcia, 2004, p. 3987 i seg.; vegeu 
també Roca Trias, Comentari als arts. 122 a 146, cit., p. 65 i ss.; Puig i Ferriol / Roca i 
Trias, Institucions del Dret Civil de Catalunya, cit., p. 557.
23 Així, Roca Trias, Natura i contingut de la llegítima en el Dret Civil Català, cit., p. 157; 
Roca Trias, Comentari als arts. 122 a 146, cit., p. 74; Puig i Ferriol, Cómputo de la 
legítima, cit., p. 523 i seg.
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costosa. L’anticipació de l’herència que pot fer el causant en vida, amb la 
intenció o no de reduir els drets legitimaris, és raonable que es tingui com 
a herència. Però d’aquí a computar totes les donacions fetes pel causant 
durant tota la seva vida entenc que hi ha un terme mitjà. La regla dels deus 
anys suposa un compromís sobre els diferents arguments que es puguin 
donar, tant pel que fa a la possible intenció del causant de buidar de 
contingut la llegítima, com que part del patrimoni donat fos de procedència 
familiar o que aquestes donacions formin part del procés successori del 
causant iniciat en vida.

A la pràctica, la regla del donatum computable dóna lloc a litigis si algun o 
tots els fi lls del causant només reben en la successió la llegítima. Si els fi lls 
són hereus o bé legataris, i el que reben supera de llarg la llegítima teòrica, 
la computació de donacions té molta menys importància. Molt diferent 
és la qüestió del donatum imputable pel que fa als legitimaris, i també la 
seva consideració com a computable sense límits temporals, així com en la 
col·lació, que és objecte d’estudi més endavant. En qualsevol cas, el rastre de 
les donacions és feble, si no hi ha escriptura pública,24 i n’és força complexa 
la valoració actualitzada als efectes del còmput de la llegítima.25 En aquesta 

24 Així es destaca en la jurisprudència, sobretot quan les donacions són de diners, tant per 
qüestió de prova com de qualifi cació, cfr. STS de 20 de juny de 2006 (RJ 3386), STSJC de 
4 d’abril de 2005, SAP de Girona (Secció 1a) de 19 de febrer de 2001 (JUR 137259) i SAP 
de Lleida (Secció 2a) de 22 de juliol de 2003 (JUR 220907).
25 En la jurisprudència s’afi rma el caràcter de dret necessari de les regles de computació, 
que no poden ser alterades pel testador, especialment pel que fa a la valoració dels béns 
de l’herència, que s’ha de fer d’acord amb el criteri del «valor en venda», i es detecta 
clarament que les qüestions relatives a la formació d’inventari, inclusió de béns i la seva 
correcta valoració són molt rellevants a la pràctica i donen lloc a multitud de plets, sovint 
per quantitats litigioses modestes i, en ocasions, per llegítimes de pocs milers d’euros, cfr. 
STSJC de 6 de març de 2008, 10 d’octubre de 2005, 4 d’abril de 2005, 18 de novembre de 
2004, 22 de desembre de 2003, 10 de juliol de 2000, 16 de setembre de 1999, 31 de març de 
1999, 18 de juny de 1998, 29 de juliol de 1996, 3 de setembre de 1994, 16 de desembre de 
1993, 22 de novembre de 1993, 1 de març de 1993; en la jurisprudència de les Audiències, 
SAP de Barcelona (Secció 14a) de 29 de juliol de 2008 (JUR 314049), (Secció 1a) de 21 de 
desembre de 2007 (JUR 2008/64536), (Secció 14a) de 26 de juliol de 2007 (JUR 331469), 
(Secció 14a) de 26 de juliol de 2007 (JUR 331433), (Secció 16a) de 1 de juny de 2007 (JUR 
294259), (Secció 11a) de 28 de maig de 2007 (JUR 260274), (Secció 4a) de 29 de març 
de 2007 (AC 503), (Secció 16a) de 27 de març de 2007 (AC 731), (Secció 14a) de 25 de 
gener de 2007 (AC 727), (Secció 4a) de 23 de gener de 2007 (JUR 127735), (Secció 19a) 
de 27 de novembre de 2006 (JUR 194672), (Secció 13a) de 29 de setembre de 2006 (JUR 
2007/134503), (Secció 11a) de 18 de setembre de 2006 (JUR 2007/106586), (Secció 19a) de 
29 de maig de 2006 (AC 2308), (Secció 19a) de 26 de maig de 2006 (JUR 11916), (Secció 
13a) de 20 de juliol de 2004 (AC 1133), (Secció 19a) de 10 de febrer de 2004 (JUR 92272), 
(Secció 1a) de 19 de desembre de 2003 (JUR 30370), (Secció 4a) de 4 de novembre de 2003 
(AC 1818), (Secció 17a) de 20 d’octubre de 2003 (JUR 259687), (Secció 1a) 16 de maig de 
2003 (JUR 260159), (Secció 4a) de 10 de febrer de 2003 (JUR 166010), (Secció 11a) de 17 
d’octubre de 2002 (JUR 2003/105182), (Secció 11a) de 16 de maig de 2002 (JUR 275477), 
(Secció 13a) de 30 de març de 2002 (JUR 152849), (Secció 1a) de 17 d’octubre de 2001 
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matèria el llibre IV del CCCat no presenta més variacions remarcables 
en relació amb el CS que la correcció que es fa a la lletra d) de l’art. 451-
5 CCCat de la regla de l’apartat 3r de l’art. 355 CS, quant al moment de 
valoració dels béns alienats o destruïts per culpa del donatari.26

En aquests termes, els diferents apartats de l’art. 451-5 CCCat respecten 
les regles tradicionals de computació legitimària partint del valor dels 
béns de l’herència en el moment de la mort del causant,27 amb deducció 
dels deutes i les despeses de la darrera malaltia i de l’enterrament o la 
incineració, afegint-hi el valor de les donacions a estranys dels darrers deu 
anys i durant tota la vida les que hagin estat fetes als legitimaris i que, al 
seu torn, siguin imputables a la llegítima. Pel que fa a la valoració d’aquestes 
donacions, les regles de la lletra d) no innoven especialment allò previst a 
l’art. 355 CS, i deixen aspectes oberts a la decisió concreta dels tribunals en 
cada cas. L’impacte que sobre la llegítima pot arribar a tenir l’actualització 
d’una donació molt antiga queda reduït ara amb la regla dels deu anys, però 
sempre que no hagin estat fetes a legitimaris —el supòsit més freqüent— 
i siguin alhora imputables. Amb tot, els problemes per a l’actualització del 
valor dels béns donats poden ser molt complexos a la pràctica i potser hauria 
estat preferible adoptar la regla tradicional de les «pessetes constants» (art. 
328.1 CDCC), és a dir, atendre al valor del bé en el moment de la donació i 
portar a terme només una actualització monetària al moment de la mort del 
causant.28 Les qüestions de valoració són, a més, especialment complexes en 

(JUR 2002/6884), (Secció 16a) de 31 de maig de 2000 (JUR 264650), (Secció 1a) de 18 de 
gener de 2000 (AC 1040), SAP de Girona (Secció 2a) de 6 de febrer de 2008 (JUR 155568), 
(Secció 2a) de 22 de maig de 2006 (JUR 2007/12108), (Secció 2a) de 9 de desembre de 2003 
(JUR 2004/59141), (Secció 2a) de 21 de novembre de 2001 (JUR 2002/32392), (Secció 1a) 
de 3 de gener de 2001 (JUR 131594), SAP de Lleida (Secció 2a) de 24 de juliol de 2007 (JUR 
284185), SAP de Tarragona (Secció 1a) de 24 de maig de 2004 (JUR 205137), (Secció 3a) de 
15 d’octubre de 2002 (AC 2398) i (Secció 3a) de 15 d’octubre de 2001 (JUR 2002/26263).
26 En el context del Codi de Successions es podia tenir el dubte de si calia actualitzar o no 
el valor del bé donat que havia estat alienat o destruït pel donatari en referència a aquest 
darrer moment o al de la mort del causant. Per fer una anàlisi de la computació legitimària 
sota la vigència del Codi de Successions, Jou i Mirabent, Comentari als arts. 350 a 378, 
cit., p. 1202 i seg.
27 Tot i que sovint a la pràctica es plantegin polèmiques sobre el moment exacte de valoració 
dels béns en seu judicial, cfr. SAP de Girona (Secció 2a) de 1 de setembre de 1999 (AC 
1499).
28 Aquesta pràctica seria contrària al sentit de la computació, entesa com a «una agregación 
ideal o contable de determinadas liberalidades hechas en vida por el causante de la sucesión 
a los bienes y derechos que integran su patrimonio en el momento de la muerte», tal com la 
defi neix Puig Ferriol, Cuestiones sobre computación legitimaria en el Código de Sucesiones, 
cit., p. 3989, però deixaria el còmput de la llegítima al marge de les oscil·lacions del valor 
dels béns un cop aquests ja no estan efectivament sota el control del donant. És cert que la 
computació té el sentit de reintegrar idealment els béns com si mai no haguessin sortit del 
patrimoni del causant, però també ho és que la dada rellevant als efectes econòmics està 
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matèria d’accions i particions de societats mercantils, amb el triple mètode 
possible de valor nominal, valor teoricocomptable i valor real o de mercat.29

El llibre IV del CCCat ha optat per no innovar més en aquesta seu i no 
ha inclòs cap regla sobre donacions dissimulades ni els anomenats com 
a negotium mixtum cum donationem.30 Tampoc no es pronuncia sobre 
el caràcter de donació computable de negocis com l’aportació a una 
fundació, ni tampoc hi ha cap esment a les assegurances de vida. Pel que 
fa a les primeres, i si es volen evitar litigis entre l’hereu i els legitimaris, 
especialment per al cas d’artistes amb obra gràfi ca important però també 
amb músics o escriptors en relació amb els drets d’autor, el termini de deu 
anys representa una bona ocasió per planifi car amb prou temps el destí del 
propi patrimoni en forma de fundació.31

determinada pel valor en el moment de sortir d’aquest patrimoni i no en el de la mort del 
donant. També sobre els criteris de valoració, Joan Manuel Abril Campoy, «La valoración 
de los bienes y derechos del relictum y la aplicación del principio nominalista al pago en 
dinero de la legítima», a La Llei de Catalunya i Balears, 1995/1, p. 825 i seg.
29 Cfr. la sentència cabdal recent de l’AP de Madrid (Secció 28a) de 29 de juliol de 2008 
(JUR 290026), també és interessant la SAP de Barcelona (Secció 1a) de 19 de desembre 
de 2003 (JUR 30370), amb vot particular sobre la qüestió, que fa referència al valor 
teoricocomptable, nominal i de capitalització de benefi cis.
30 Sobre simulació de donacions, legitimació del legitimari i efectes de l’acció exercida, cfr. 
STSJC de 3 d’abril de 2000, 18 de juny de 1998, 29 de setembre de 1997, 29 de juliol 1996, 10 
d’abril de 1995, 3 de setembre de 1994, 21 de març de 1991; també SAP de Barcelona (Secció 
11a) de 14 de maig de 2003 (JUR 246033), (Secció 17a) de 25 de novembre 2002 (JUR 61803), 
(Secció 17a) de 21 de gener de 2000 (AC 565), SAP de Girona (Secció 2a) de 22 de maig de 
2006 (JUR 2007/12108), (Secció 2a) de 20 de gener de 2003 (AC 17), (Secció 2a) de 30 de 
setembre de 2002 (AC 151), (Secció 2a) de 14 de març de 2002 (AC 886), SAP de Tarragona 
(Secció 1a) de 4 de desembre de 1996 (AC 2393). Pel que fa a la computació de les donacions 
oneroses o remuneratòries, STSJC de 21 de març de 1994, 16 desembre 1993, 30 de desembre 
de 1992, SAP de Barcelona (Secció 1a) de 25 de març de 2004 (JUR 121644), (Secció 11a) de 
14 d’abril de 2000 (JUR 209160) i (Secció 16a) de 16 de desembre de 1997 (AC 2519).
31 Sobre aquests supòsits, Puig Ferriol, Cuestiones sobre computación legitimaria en el Código 
de Sucesiones, cit., p. 4005, també Joan Manuel Abril Campoy, «La computación legitimaria 
y la intangibilidad cuantitativa de la legítima», a La Llei de Catalunya i Balears, 1994/1, p. 824 
i seg. Un supòsit sobre el que es podria plantejar algun dubte, a efectes de computació, és el 
de la repudiació d’una herència, cas sobre el qual es va pronunciar negativament la sentència 
del TSJC de 29 de gener de 1996, però és clar que seria assimilable a la no-acceptació d’una 
donació, que en cap cas seria computable, cfr. el comentari a l’esmentada sentència d’Eulàlia 
Amat Llari, «Repudiació de l’herència en perjudici dels legitimaris», a La Llei de Catalunya i 
Balears, 1996/1, p. 823 i seg. Pel que fa a les assegurances de vida, la SAP de Barcelona (Secció 
16a) de 20 de març de 2001 (AC 881) nega el caràcter de computable a la indemnització d’una 
assegurança de vida percebuda per la vídua del causant, mentre que la SAP de Tarragona 
(Secció 3a) de 24 de gener de 2002 (AC 889) imputa la indemnització percebuda per raó 
d’una assegurança a la llegítima del fi ll benefi ciari. La SAP de Barcelona (Secció 17a) de 4 
d’abril de 2000 (AC 1822) afi rma que si no es tracta pròpiament d’una assegurança de vida i 
sí d’un producte fi nancer d’imposició a termini indeterminat, que es pot rescatar en qualsevol 
moment, la quantitat en forma de prima serà computable als efectes de llegítima, vegeu també 
la important SAP de Barcelona (Secció 1a) de 22 de gener de 2001 (JUR 114960).
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De cara al futur més proper, cal tenir en compte una qüestió que es 
plantejarà i que no sembla estar resolta. Si es considera que el vidu té dret 
a compensació per raó de treball en cas de dissolució per causa de mort del 
règim de separació de béns, la quantia de la compensació forma o no part 
de l’herència als efectes del còmput legitimari? Entenc que sí que n’ha de 
formar part, tot i que es pot afi rmar que és un efecte de la dissolució del 
règim econòmic i, com a tal, previ a la successió. Ara bé, si a la pràctica 
aquesta compensació i la quarta vidual poden arribar a considerar-se 
intercanviables, no tindria sentit incloure a la segona en l’herència, per 
calcular la quarta legitimària, i no a la primera. Sobre això es torna més 
endavant en seu de quarta vidual.32

4. Atribució i percepció de la llegítima en l’herència. Intangibilitat 
legitimària i suplement

La regulació de la llegítima, a la secció tercera (art. 451-7 i seg. CCCat) 
parteix de la dada constatable a la pràctica que una bona part de legitimaris 
són també hereus o legataris en l’herència dels progenitors, de manera 
que allò mínim que la llei els garanteix probablement ja ho perceben a 
títol d’institució voluntària per part del causant. La llegítima, doncs, no 
constitueix un títol autònom diferenciat en la successió, sinó un valor 
patrimonial garantit que es pot percebre de la manera que el causant hagi 
previst, i només per al cas en què no hi hagi cap previsió ho serà per efecte 
de la llei. En aquest sentit, cal destacar l’esforç que s’ha fet a l’art. 451-7.4 
CCCat per esvair un dubte que sovint es planteja a la pràctica, més entre els 
interessats que entre els professionals, i que resulta dels clausulats notarials. 
D’acord amb aquest precepte, és clar que l’hereu o legatari legitimari que 
resulta escassament afavorit en el testament, en termes quantitatius, no 
pot reclamar a més de l’herència o el llegat, que ja la cobreix, allò que per 
llegítima li correspongui, encara que en el testament s’hagi ordenat un llegat 
simple de llegítima.33 De la mateixa manera, l’art. 451-7.1 CCCat esvaeix els 
possibles dubtes sobre si la renúncia a l’herència o al llegat, que en suposen 

32 Com a regla de computació, en la jurisprudència s’ha afi rmat que allò que correspon al 
vidu pel dret de predetracció de l’habitatge conjugal (art. 35.1 CF) no constitueix relictum i, 
per tant, no s’ha de tenir en compte als efectes de computació legitimària, tampoc no s’ha de 
computar la llegítima d’acord amb el criteri fi scal que addiciona un 3% al valor de l’herència, 
quant a la base per calcular l’impost, en concepte de «parament domèstic», o bé que en molts 
casos el valor del parament domèstic és funcional o que té un valor d’ús però no de venda, de 
manera que difícilment pot ser computable, cfr. STSJC de 6 de març de 2008 i SAP Barcelona 
(Secció 17a) de 4 de març de 2005 (AC 1095), (Secció 13a) de 29 de setembre de 2006 (JUR 
2007/134503), (Secció 17a) de 4 de març de 2005 (AC 1095), (Secció 1a) de 19 de desembre de 
2003 (JUR 30370) i SAP de Girona (Secció 2a) de 21 de desembre de 2004 (AC 2005/170).
33 Cfr. SAP de Tarragona (Secció 3a) de 7 de desembre de 2006 (JUR 2007/206950).
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atribució, implica també renúncia a la llegítima quan hi hagi un llegat simple 
en el testament.34 En la mesura en què el llegat en forma simple no atorga 
cap dret addicional, malgrat la seva ordenació expressa per part del causant, 
la mateixa resposta s’ha de donar per a la renúncia.35

En l’afany per evitar litigis entre legitimaris, l’art. 451-7.1 CCCat també disposa, 
com és obvi, que el valor de la llegítima determinat a l’obertura de la successió 
s’ha d’ajustar al valor dels béns resultants de l’atribució a títol d’hereu o de 
llegat també en el moment de l’obertura de la successió. Per descomptat que 
el causant pot preveure una altra cosa i ordenar que, al marge d’allò que rebin 
per institució universal o particular, als legitimaris els ha de correspondre, 
a més, allò que estrictament els hauria correspost per llegítima. Pel que fa 
a aquests béns objecte d’atribució, s’ha aclarit i modulat la regla tradicional 
de béns de «propietat exclusiva, plena i lliure» del causant, de manera que 
no en suposa una excepció que el legitimari sigui cotitular del bé llegat en 
comunitat ordinària indivisa o també titular d’un dret susceptible de produir la 
consolidació del domini conjuntament amb el que el causant li llega.36

Pel que fa a la polèmica clàssica i recurrent entre intangibilitat quantitativa 
i qualitativa de la llegítima en dret català, el llibre IV del CCCat ha 
pres una opció decidida per la protecció només de la primera, d’acord 
amb el que s’ha defensat a la pràctica i també amb pronunciaments 
jurisprudencials recents.37 Si es convé que la llegítima garanteix un valor 

34 Així ja Jou i Mirabent, Comentari als arts. 350 a 378, cit., p. 1192.
35 És molt comú en els testament que s’atorguen a Catalunya incloure un llegat simple de 
llegítima com a primera o darrera clàusula testamentària. El sentit d’aquesta atribució 
formal de la llegítima pretén evitar els efectes de la preterició errònia de legitimaris, 
en forma de vestigi de pràctiques passades, sense cap utilitat present. Probablement la 
formulació hauria de ser una altra, en la mesura en què el testador faci manifestació 
nominativa dels fi lls que ha tingut i ordeni atribucions voluntàries en favors d’ells, a títol 
d’herència o de llegat. De manera que aquest llegat simple només tindria sentit si resta 
algun legitimari sense atribució voluntària específi ca.
36 En el cas resolt per la STSJC de 3 de novembre de 1995, es va decidir que un llegat d’aliments 
en favor del legitimari no era imputable a la llegítima i, per tant, no en podia constituir 
atribució, tampoc no ho podia ser un llegat d’usdefruit, STSJC de 19 d’octubre de 1994.
37 Cfr. SAP de Barcelona (Secció 16a) de 14 de setembre de 2004 (AC 2094) i SAP de Lleida 
(Secció 2a) de 25 de febrer de 2003 (JUR 76910), en què no es considera que l’usdefruit 
afecti la intangibilitat de la llegítima, que és només quantitativa, també SAP de Girona 
(Secció 2a) de 4 d’octubre de 2006 (JUR 2007/184058). Per contra, en altres sentències es 
manifesta que l’usdefruit s’ha de suprimir atès que es contrari al principi d’intangibilitat 
de la llegítima, així SAP de Barcelona (Secció 16a) d’1 d’abril de 2004 (JUR 154270). En la 
jurisprudència s’han qualifi cat com a disposicions del causant contràries a la intangibilitat 
de la llegítima les clàusules de prohibició d’intervenció judicial en l’herència, cfr. STSJC de 
10 de juliol de 2000, 16 de setembre de 1999 i SAP de Barcelona (Secció 1a) de 18 de gener 
de 2000 (AC 1040). A aquesta clàusula feia referència l’art. 289.3 del Projecte de CDCC de 
1955 i també ara l’art. 423-18 CCCat.
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mínim i hi ha també una opció legal sempre per reclamar-lo, l’ordenament 
sembla que no hauria d’anar més enllà d’aquesta tutela. De manera que si 
hereus o legataris perceben la llegítima gravada, sempre tindran l’opció de 
reclamar la llegítima estricta, però llavors res més. Probablement aquesta 
és, doncs, una de les reformes més important en aquest àmbit, per la 
important transcendència que podrà tenir a la pràctica. L’art. 451-9 CCCat 
es pronuncia obertament per entendre tàcita en dret català una cautela 
socini o cautela compensatòria de la llegítima, a diferència dels dubtes que 
generava l’art. 360.1 CS.38 En la mateixa direcció cal entendre la decisió de 
considerar que l’usdefruit vidual intestat s’estén a la totalitat de l’herència, 
d’acord amb l’art. 442-4.1 CCCat, matèria que prou problemes havia donat 
a la pràctica notarial.39 Amb tot, en matèria de fi deïcomisos, o de llegat 
sotmès a condició i termini, l’aplicació d’aquesta cautela compensatòria 
serà més complexa.

38 Luis María Vallet Mas, «La protección contra gravámenes cualitativos de la legítima 
y la cautela socini en la Compilación catalana», a Càtedra Duran i Bas (ed.), Estudios 
sobre la legítima catalana, Barcelona, 1973, p. 329 i seg., es pronunciava en contra de la 
possibilitat d’introduir aquesta regla (p. 353). Sobre aquesta cautela, vegeu, Roca Trias, 
Comentari als arts. 122 a 146, cit., p. 141; Antoni Vaquer Aloy, «Llegítima dels hereus 
i usdefruit universal: dues sentències divergents», InDret 2/2005; Id., «Atribució de la 
llegítima a títol d’hereu i usdefruit universal de l’herència a favor del cònjuge. Alguns 
arguments a favor d’una cautela compensatòria tàcita de la llegítima», a Joan Manel Abril 
Campoy / Eulàlia Amat Llari (coords.), Homenaje al profesor Lluís Puig i Ferriol. Vol II, 
València, Tirant lo Blanch, 2006, p. 2443 i seg.
39 Aquest és de ben segur un dels àmbits en què la qüestió de la intangibilitat de la llegítima 
ha estat més problemàtic. Atès que l’art. 331.1 CS disposava que l’usdefruit vidual no es 
podia estendre a les llegítimes, sorgia el dubte de si la protecció de la llegítima ho era 
en termes només quantitatius o també qualitatius. La decisió era complexa, atès que la 
protecció quantitativa només tenia sentit si hi havia llegats ordenats en codicil, atès que 
l’usdefruit difícilment superarà les tres quartes parts del valor de la cosa usufructuada, en 
casos de cònjuge supervivent amb fi lls. Si la protecció era qualitativa llavors calia entendre 
que l’usdefruit s’entenia només sobre tres quartes parts de l’herència, i en deixava una en 
plena propietat en favor dels fi lls hereus i legitimaris. La decisió s’ha hagut de prendre 
en les adjudicacions notarials d’hereus intestats i ha donat lloc a diverses resolucions 
en l’àmbit governatiu en recursos contra qualifi cacions de registradors de la propietat, 
cfr. Martín Garrido Melero, «El hipotético confl icto entre el usufructo universal y las 
legítimas», a Jesús-Julián Fuentes Martínez / Martín Garrido Melero, La doctrina de 
la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en materia de Derecho civil 
catalán (Recursos gubernativos 1989-2004), Barcelona, Col·legi Notarial de Catalunya - 
Marcial Pons, 2005, p. 145 i seg.; vegeu també la recent Resolució de la DGDEJ de 9 
d’octubre de 2006 (DOGC núm. 4758, de 10 de novembre de 2006), comentada per Joan 
Marsal Guillamet, «Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret 
i Entitats Jurídiques III», a InDret 4/2007, p. 9; sobre el tema també Jou i Mirabent, 
Comentari als arts. 350 a 378, cit., p. 1220; Casanovas Mussons, La qualitat personal de 
legitimari, cit., p. 264, Santiago Espiau Espiau, «Usufructo vidual universal, legítima de 
los hijos menores y confl icto de intereses en la sucesión intestada», a Revista Jurídica de 
Catalunya 2007 p. 789 i seg.
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L’acció de suplement de llegítima, habitual en el dret més tradicional per 
les atribucions expresses que es feien en pagament de la llegítima, està 
regulada a l’art. 451-10 CCCat, i la seva importància ha disminuït en fer-
ho també la pràctica de la primogenitura basada en la institució d’hereu 
únic.40 S’introdueix, però, un nou apartat 3 a l’art. 451-10 CCCat, en 
relació amb l’art. 361 CS, força important, que aclareix que les clàusules 
notarials estàndards d’àpoca o carta de pagament en què hom es dóna per 
totalment pagat de la llegítima i que renuncia al suplement, no comprèn el 
que correspongui per l’addició d’inventari de nous béns no inclosos en la 
computació.41 Aquesta cautela legal o salvaguarda dels drets del legitimari, 
enfront el que l’escriptura de manifestació d’herència i de pagament de 
llegítima pugui indicar, s’ha considerat que era necessari incloure-la per 
llevar dubtes sobre els efectes que l’aparició de nous béns pot tenir i evitar 
alguns excessos en termes de renúncia feta pel legitimari que la percep en 
funció de l’inventari practicat.42

5. Pagament de la llegítima

Les consideracions fetes sobre intangibilitat qualitativa de la llegítima s’han 
de referir necessàriament als llegats ordenats de manera expressa pel testador 
o bé a la institució d’hereu que n’impliquin atribució. Així, cal entendre la 
previsió de l’art. 451-7.2 CCCat sobre els béns «de propietat exclusiva, plena i 
lliure» del causant, com confi rma l’apartat 3 següent del mateix precepte. Ara 
bé, quan del que es tracta és d’un llegat simple de llegítima, o ni tan sols d’això 
per al cas de preterició intencional, i és l’hereu qui decideix com s’ha de pagar 
la llegítima i ho fa en béns de l’herència, l’anterior previsió, ara recollida a l’art. 
451-11.2 CCCat, té molta més importància. El llibre IV del CCCat reprodueix 
les regles del CS en matèria de pagament de la llegítima amb l’esmentada 
addició, que tot i que calia considerar vigent suposa un encert remarcable. 
D’aquesta manera, continua essent una facultat de l’hereu escollir la forma de 
pagament de la llegítima, que també pot correspondre als facultats per fer la 

40 Cfr. José Antonio Pérez Torrente, «El suplemento de legítima en la Compilación y 
en la Ley Hipotecaria», Càtedra Duran i Bas (ed.), Estudios sobre la legítima catalana, 
Barcelona, 1973, p. 249 i seg.; Roca Trias, Comentari als arts. 122 a 146, cit., p. 166.
41 Sobre la qüestió, Martín Garrido Melero, Derecho de Sucesiones. Un estudio de 
los problemas sucesorios a través del Código Civil y del Código de Sucesiones por causa 
de muerte en Cataluña, Barcelona - Madrid, Marcial Pons, 2000, p. 933. En canvi, 
l’aprovació de l’inventari fet i la valoració donada als béns sí que impedeix la reclamació 
d’un «suplement» de llegítima per considerar que aquesta última no és correcta, atès que 
només seria revisable en cas de rescissió per lesió en els termes de l’art. 59 CS, cfr. SAP 
de Barcelona (Secció 14a) de 5 de setembre de 2005 (JUR 37870).
42 Com bé es posa de relleu en el cas resolt per la sentència del TSJC de 25 d’abril de 
2002, una cosa és donar-se per plenament pagat de la llegítima i del suplement, i una altra 
renunciar-hi.
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partició, distribuir l’herència o expressament facultats per pagar-la (art. 4511-
11.1 CCCat).43 El dret vigent manté que l’opció entre béns del cabal relicte o 
diners correspon a l’hereu, segurament en favor del legitimari, que d’aquesta 
manera no ha de suportar en exclusiva els desavantatges de cada tipus de 
béns. Si es permet a l’hereu formar lliurement un lot de béns i de diners, es 
pot pensar que escollirà els béns de pitjor condició i completarà el lot amb 
diners fi ns a arribar al valor de la llegítima. Amb la regla vigent, i a reserva de 
pacte amb el legitimari, o hi ha béns sufi cients a l’herència de baixa qualitat 
que no interessin a l’hereu i se’n pugui desprendre pagant la llegítima o bé 
aquest optarà per pagar-la en diners.44

La generalització de les formes societàries per a la gestió dels patrimonis 
familiars posa a prova la correcció de la regla tradicional catalana, i 
planteja la qüestió de si el pagament de la llegítima per l’hereu en accions 
o participacions de l’empresa familiar és una elecció admissible en els 
termes esmentats de béns «de propietat exclusiva, plena i lliure», si n’hi ha 
d’un altre tipus a l’herència. En la mesura en què difícilment el legitimari 
podrà realitzar aquestes accions o participacions, si són minoritàries, si no 
és en favor d’altres socis, i en ocasions també pot passar que no li suposin 
gaire rendiment econòmic o cap en forma de dividends, per decisió del soci 
majoritari, que pot ser el mateix hereu, a més que en molts casos estaran 
sotmeses a sindicació i, per tant, no seran «lliures», la seva elecció com a 
mitjà de pagament de la llegítima per part de l’hereu és força discutible 
a la pràctica.45 Sobre l’elecció que pot correspondre a l’hereu, també 
cal tenir en compte el diferent tractament fi scal que reben els béns de 
l’herència, i les conseqüències en termes de percepció efectiva de valor que 
—comparativament— pot tenir sobre el legitimari, per exemple, la reducció 
del 95% del valor de l’habitatge habitual o de les accions o participacions de 
les empreses familiars. Si l’hereu es reserva aquests béns i paga la llegítima 
amb altres béns no bonifi cats, la càrrega tributària que això pot suposar per 
al legitimari serà clarament desigual com a conseqüència de l’elecció feta.

La llei no sotmet a cap requisit l’elecció, entre béns i diners, que fa l’hereu 
obligat al pagament de la llegítima. Amb tot, se’n manté la possibilitat de 

43 El pagament de la llegítima es farà en forma d’execució de l’herència del causant i 
l’adquisició del legitimari hi tindrà causa, amb tot, en la STSJC de 12 de març de 1998, es 
dóna validesa, com a acte de pagament de la llegítima, a la donació de béns de l’herència 
realitzada per l’hereva en favor del legitimari, que no els considerava com a tals i reclamava, 
tot i això, la llegítima paterna.
44 Sobre la regla i els seus antecedents, Ramon Maria Mullerat i Balmaña, «Possibilitat 
de pagar la llegítima catalana en béns o en diner (Art. 137 de la Compilació)», a Càtedra 
Duran i Bas (ed.), Estudios sobre la legítima catalana, Barcelona, 1973, p. 223 i seg.; Roca 
Trias, Comentari als arts. 122 a 146, cit., p. 175.
45 Cfr. Jou i Mirabent, Comentari als arts. 350 a 378, cit., p. 1228.
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revisió judicial en termes d’equitat a l’art. 451-12 CCCat i penso que aquesta 
serà cada cop més important, ateses les consideracions anteriors.46 L’article 
continua fent referència a la jurisdicció voluntària, hi haurà un contenciós 
entre legitimari i hereu sobre la qüestió.47 Pel que fa a l’elecció feta per un 
marmessor o comptador partidor, el seu poder de decisió sembla que ha 
de ser més limitat que el de l’hereu, i no pot actuar de manera favorable 
a l’hereu i desfavorable per al legitimari, sense instruccions expresses del 
causant. Cal recordar, òbviament, que l’hereu és qui està facultat per fer 
l’elecció, però que és possible l’acord amb el legitimari i pactar el pagament 
conjunt de la llegítima amb diners i béns de l’herència de la manera que 
més els convingui.

L’art. 451-13 CCCat respecta la regla de l’art. 364 CS, fonamental en el 
sistema català, de valoració dels béns en el moment del pagament de la 
llegítima. A diferència del que succeeix en altres ordenaments, en què la 
llegítima té diversos moments de càlcul, en dret català les oscil·lacions 
de valor dels béns de l’herència no repercuteixen ni positivament ni 
negativa en el dret del legitimari. Per aquest motiu, els béns escollits en 
pagament de la llegítima no han de coincidir amb la quarta part dels béns 
de l’herència en el moment de calcular-la, sinó amb el valor llavors de la 
llegítima, igual com resultaria de qualsevol altre mitjà de pagament vàlid 
de l’import calculat.48 De manera coherent, aquest valor s’incrementa amb 
els interessos legals des de la mort del causant, sempre que el causant 
no ho hagi prohibit o n’hagi fi xat un altre import.49 És una clàusula 
d’estabilització del valor, però no una repercussió en el legitimari del 

46 Sobre aquesta problemàtica en el dret tradicional, Mullerat i Balmaña, Possibilitat de 
pagar la llegítima catalana en béns o en diner, cit., p. 238 i seg., en què s’afi rmava que els 
béns havien de ser de qualitat mitjana dels de l’herència; Roca Trias, Comentari als arts. 
122 a 146, cit., p. 180. Així ho ha afi rmat l’AP de Barcelona (Secció 12a) en interlocutòria 
de 7 de setembre de 2006 (AC 2007/633).
47 Cfr. Mullerat i Balmaña, Possibilitat de pagar la llegítima catalana en béns o en diner, 
cit., p. 243; Roca Trias, Comentari als arts. 122 a 146, cit., p. 181.
És clar que aquesta revisió també es pot donar com a incident d’execució de títols judicials, 
si l’hereu ha estat condemnat judicialment al pagament de la llegítima, cfr. interlocutòria 
de l’AP de Barcelona (Secció 12a) de 7 de setembre de 2006 (AC 2007/633); vegeu també 
la interlocutòria de l’AP de Barcelona (Secció 16a) de 5 de juliol de 2000 (JUR 285497) i 
la SAP de Lleida (Secció 2a) de 2 de setembre de 2002 (JUR 257341).
48 Cfr. SAP de Girona (Secció 2a) de 22 de maig de 2006 (JUR 2007/12108). Quan el 
testador llega béns concrets en pagament de la llegítima, per contra, la seva valoració s’ha 
de fer en el moment de l’obertura de la successió, encara que se’n faci el lliurament molt 
de temps després, fi ns a quinze anys en el cas resolt per la SAP de Girona (Secció 2a) de 
10 de maig de 2004 (JUR 182994)
49 També pot succeir que el legitimari convisqui amb l’hereu o usufructuari universal de 
l’herència, que sovint serà així si és menor d’edat, cfr. SAP de Barcelona (Secció 14a) de 
13 de novembre de 2000 (AC 2001/1409)
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risc econòmic dels béns que componen el cabal relicte. Constitueix una 
càrrega de l’hereu, per evitar les conseqüències negatives de la pèrdua 
de valor dels béns de l’herència, procedir tan aviat com sigui possible a 
calcular la quantia de la llegítima i a fer-ne el pagament.50

Pel que fa a les despeses del pagament de la llegítima, que són a càrrec 
de l’herència, la regla recollida a l’art. 364.2 CS s’ha suprimit en seu de 
llegítima, atès que ja s’hi fa esment a l’art. 461-19 lletra d) CCCat com 
a càrrega hereditària. El legislador haurà considerat que la duplicació 
de la mateixa regla no era elegant per innecessària o supèrfl ua, tot i la 
importància d’explicitar-la en la mateixa seu normativa. A la pràctica no 
s’ha considerat que les «despeses» o cost fi scal de la llegítima siguin a 
càrrec de l’herència, ni hi ha base normativa civil per defensar-ho. Sí que 
entenc que cal incloure entre les despeses a càrrec de l’hereu les notarials 
i d’inscripció al Registre de la Propietat.51 Aquestes despeses són càrregues 

50 En la recent sentència del Tribunal Suprem de 17 de novembre de 2008 (RJ 6051), no 
es condemna l’hereu a satisfer interessos per la llegítima reclamada des de la interposició 
de la demanda, d’acord amb l’aplicació que s’hi fa del principi «in illiquidis non fi t mora». 
Del cas, no resulten detallats els antecedents de fet, només que la part actora va demandar 
l’hereu perquè es fi xés el valor del patrimoni relicte i se li fes pagament de la dotzena part 
en pagament de llegítima més els interessos des de la presentació de la demanda, amb 
l’argument que no es demanava una quantitat concreta i que calia esperar al resultat del 
plet per a la seva determinació, el Tribunal Suprem entén que el deutor no estava en mora i 
la quantitat no era líquida, de manera que no s’havien d’abonar interessos moratoris. El cas 
feia referència a dret català i provenia de l’AP de Barcelona, però s’al·legava com a infringit 
l’art. 1.108 CC. Per descomptat que la resolució és contrària al que estableix el dret català 
en la matèria d’acord amb el que aquí s’afi rma. Sobre l’aplicació de la regla de meritació 
d’interessos en la llegítima i el seu suplement (art. 139 CDCC, art. 365 CS i vigent art. 451-
14 CCCat), STSJC d’11 de desembre de 2006, 10 de juliol de 2000, 31 de març de 1999, 9 
de juny de 1997, 23 de novembre de 1994, també SAP de Barcelona (Secció 1a) de 4 d’abril 
de 2002 (AC 1057), (Secció 4a) de 28 de setembre de 2001 (JUR 2002/4414), SAP de Girona 
(Secció 2a) d’11 de novembre de 2002 (JUR 2003/120598), (Secció 2a) de 30 de setembre de 
2002 (AC 151), (Secció 2a) de 28 de maig de 2001 (AC 2457), SAP de Lleida (Secció 2a) de 22 
de desembre de 2004 (JUR 2005/104828), (Secció 2a) d’11 de març de 2002 (JUR 118828) i 
(Secció 2a) de 10 de setembre de 1999 (AC 1805). Una cosa és que la llegítima meriti interès, 
com a quantitat determinada a la mort del causant, i una altra que un llegat de diners, que 
és imputable a la llegítima i n’implica atribució i que pot excedir-ne la quantia, meriti també 
interès, cosa que la llei no preveu per als llegats de diners, ja que només ho determina per 
als llegats amb efi càcia real art. 427-20 CCCat, però no per als llegats «de quantitat», supòsit 
entre els quals caldria qualifi car els llegats dineraris, en què els interessos només són deguts 
des de la reclamació judicial o extrajudicial o des del dia en què s’ha promès fer-lo efectiu, 
però no des de la mort del testador. Per a la llegítima, però, hi ha aquesta regla especial, que 
d’altra banda portaria al mateix resultat, així ho afi rma la STSJC de 31 de març de 1999: 
«No hi ha dubte que si el testament contenia atribució legitimària baldament insufi cient, 
l’atribució ha de meritar interès des de la mort del causant i, en canvi, el suplement produirà 
interessos des de la interposició de la demanda».
51 Amb tot, es podria defensar la no-inclusió de les despeses d’inscripció al Registre de 
la Propietat, entre les de pagament de la llegítima com a càrregues hereditàries, atès que 
aquesta inscripció no és obligatòria per al legitimari per tal d’adquirir la propietat dels 
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hereditàries en el sentit de l’art. 461-19 CCCat i cal recordar aquí que no 
s’ha comès l’error greu que hauria estat deduir del relictum pel còmput de 
la llegítima (art. 451-5.a) les càrregues hereditàries en el seu conjunt, atès 
que comprenen la retribució de marmessors, que en cap cas pot perjudicar 
la llegítima i ha de ser suportada íntegrament per l’hereu.52

En termes de responsabilitat pel pagament de la llegítima, l’art. 451-15 
CCCat reprodueix la regla recollida a l’art. 366 CS, la qual és la culminació 
d’un procés d’afebliment, quant a les limitacions que podria plantejar la 
llegítima per a l’adquisició de l’herència per part de l’hereu i la subsegüent 
disposició dels béns hereditaris.53 Eliminada tota constància registral ex 
lege de la llegítima en dret català, la contrapartida passa per declarar a 
l’hereu responsable del pagament en termes personals, és a dir, com a mer 
dret de crèdit.54 Això pot plantejar alguna conseqüència desfavorable en la 
mesura en què puguin aparèixer nous legitimaris en el futur55 i aquells que 

béns lliurats en pagament de la llegítima, així Jou i Mirabent, Comentari als arts. 350 a 
378, cit., p. 1231
52 Cfr. Puig Ferriol, Cuestiones sobre computación legitimaria en el Código de Sucesiones, 
cit., p. 3999.
53 Com a efecte d’aquest procés, Jou i Mirabent, Comentari als arts. 350 a 378, cit., p. 
1191, afi rma que «como consecuencia nunca será necesaria la intervención del legitimario 
en la escritura de partición de la herencia». En la mateixa direcció, la Disposició transitòria 
vuitena de la Llei 10/2008, estableix en el seu apartat la caducitat immediata, a la seva 
entrada en vigor, de les mencions legitimàries referents a successions obertes abans del 8 
de maig de 1990 que constin al Registre de la Propietat.
Sobre l’anotació preventiva de la demanda de reclamació de la llegítima al Registre de la 
Propietat, cfr. les interlocutòries de l’AP de Barcelona (Secció 1a) de 2 de juny de 2008 
(JUR 266564) i (Secció 16a) de 8 de juliol de 2002 (JUR 270519).
54 Sense que l’hagin de reclamar necessàriament alhora tots els legitimaris, per tant, no 
hi ha litisconsorci actiu necessari per a la seva reclamació, STSJC de 3 de setembre de 
1994, cfr. Eulàlia Amat Llari, «Naturaleza de la legítima catalana y su infl uencia en el 
litisconsorcio», a La Llei de Catalunya i Balears, 1993/1, p. 3 i seg.; Susana Navas Navarro, 
«La intangibilidad cuantitativa de la legítima. Acción de reclamación y litisconsorcio», a La 
Llei de Catalunya i Balears, 1994/2, p. 784 i seg., vegeu també SAP de Barcelona (Secció 
1ª) de 17 de gener de 2000 (AC 1039). Però sí, en canvi, es pot plantejar el litisconsorci 
passiu necessari dels hereus, cfr. SAP Barcelona (Secció 16a) de 21 de maig de 2008 
(JUR 204733), (Secció 13a) de 23 de novembre de 2006 (JUR 2007/194814), (Secció 14a) 
de 27 de juny de 2000 (JUR 305302), (Secció 16a) de 8 d’abril de 1999 (AC 887). Sobre 
la legitimació passiva en la reclamació de la llegítima de l’usufructuari universal amb 
facultats de disposició, cfr. SAP de Barcelona (Secció 17a) de 4 de març de 2005 (AC 
1095).
55 En aquest sentit, en la SAP de Barcelona (Secció 17a) de 21 de març de 2003 (JUR 
203155) s’estima que no s’ha de condemnar a l’hereva a satisfer interessos per la llegítima 
atès que ignorava l’existència del legitimari, en el cas, fi lls d’un fi ll extramatrimonial 
del causant, acollint el tribunal la petició de l’hereva que al·legava la seva possessió de 
l’herència de bona fe.
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hagin percebut ja la llegítima siguin insolvents, tot i que l’hereu hagi gaudit 
del benefi ci d’inventari (art. 461-14 i ss. CCCat).56

6. Imputació de donacions i atribucions particulars a la 
llegítima

En matèria de donacions imputables sí que hi ha hagut un canvi 
substancial, en relació amb el dret anterior, en el cabdal art. 451.8 
CCCat, que és el concordant de l’art. 359 CS.57 D’una banda, i sense ser 
un canvi normatiu de fons, s’aclareix el dret vigent a Catalunya, explicitat 
de manera insufi cient al Codi de successions, i que és l’oposat al del Codi 
civil espanyol, en què tants professionals del dret a Catalunya tenen 
encara el seu referent formatiu. En el dret català les donacions fetes en 
vida pel causant als legitimaris per regla no són imputables a la llegítima 
individual. Perquè això darrer succeeixi cal que el donant així ho hagi 
manifestat al donatari en fer la donació, i que aquest ho accepti juntament 
amb la donació (art. 451-8.1 CCCat). La norma té el fonament en l’element 
negocial de declaració de voluntat que suposa l’acceptació de la donació: 
el donatari ha de consentir expressament els efectes anticipatoris de la 
llegítima que implica la donació. A més, aquesta regla s’adiu amb el principi 
general català de llibertat civil (art. 111-6 CCCat) i, per descomptat, amb el 
de no igualació legal dels fi lls en la successió que suposa la llegítima curta, 
en què es fonamenta el sistema successori vigent. El caràcter imputable de 
les donacions és pot deixar sense efecte pel causant posteriorment, però no 
es pot afegir58 ni tampoc es pot presumir si no consta explicitat pel donant 

56 En qualsevol cas, teòricament l’hereu sempre tindrà recursos per afrontar el pagament de 
la llegítima, en els termes de la computació legitimària de l’art. 451-5 CCCat, i la reducció 
de llegats i donacions per inofi ciositat dels art. 451-22 i seg. CCCat. Amb tot, cal tenir en 
compte que aquesta acció d’inofi ciositat està sotmesa a un termini de caducitat de quatre 
anys (art. 451-24.2 CCCat), mentre que la pretensió per exigir la llegítima està sotmesa a 
un termini de prescripció de deu anys, que pot ser efectivament de durada molt més llarga 
si tenim en compte les causes de suspensió i interrupció (art. 451-27 CCCat). Serà, doncs, 
càrrega de l’hereu evitar els efectes perjudicials sobre el seu patrimoni de la caducitat de 
l’acció d’inofi ciositat. Sobre la matèria, Joan Marsal Guillamet, «Responsabilitat de 
l’hereu pel pagament de la llegítima», a InDret 2/2003.
57 Per a la imputació en aquest precepte del CS, vegeu, Jou i Mirabent, Comentari als arts. 
350 a 378, cit., p. 1216 i seg.
58 Sovint els testadors manifesten, amb intenció de no deixar res per aquest concepte, 
que el fi ll en vida ja ha rebut allò a què per llegítima tenia dret, de vegades amb escreix, 
afi rmació falsa en termes d’imputabilitat i motivada per l’ànim de privar la llegítima en 
no existir causa de desheretament, cfr. STSJC de 31 de març de 1999, 23 de novembre 
de 1998, 21 de març de 1991, SAP de Barcelona (Secció 13a) de 23 de novembre de 2006 
(JUR 2007/194814), (Secció 17a) de 18 de novembre de 2002 (JUR 61627), (Secció 4a) de 
4 d’abril de 2001 (JUR 171500), (Secció 1ª) de 28 de gener de 2000 (AC 2001/2173), SAP 
de Lleida (Secció 2a) de 29 d’abril de 2005 (JUR 171481) i (Secció 2a) d’11 de març de 
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i acceptat pel donatari (art. 451-8.5 CCCat).59 Així s’entenia per la doctrina 
de la tradició jurídica clàssica —que distingia entre donacions ob causam 
i donacions simples— i és el que ara recull l’art. 451-8 CCCat de manera 
diàfana en els seus apartats 1 i 5, la qual cosa hauria de servir per esvair 
els errors que encara hi ha força estesos.60

Per contra, i en segon lloc, al llibre IV del CCCat s’han inclòs uns supòsits 
força genèrics i indeterminats d’imputació ex lege que alteren la regla 
tradicional de la no imputació de donacions i presumpció de llibertat. Aquí 
el legislador ha fet paternalisme en uns casos en què haurà considerat 
que era just —suposo— en relació amb els altres legitimaris evitar la 
desigualació que el pare o la mare hagin decidit fer voluntàriament en vida, 
però a la pràctica ha creat una distorsió molt important de conseqüències 
imprevisibles. En el cas d’aquestes donacions, crec que hauria de ser 
sufi cient valorar la possibilitat que té el donant d’assessorament legal, per tal 
d’atribuir el caràcter d’imputable o de a compte de la llegítima a la donació 
i no imposar-lo ex lege. Per descomptat que el donant pot decidir suprimir 
aquest caràcter en el mateix acte o amb posterioritat, però la modifi cació 
del sistema, en forma d’excepció incoherent, ja està introduïda.

En efecte, al llibre IV del CCCat s’ha suprimit la referència de l’art. 359.1r 
i 2n del CS a la imputació del dot o l’aixovar constituït pel causant o les 

2002 (JUR 118828). Erròniament, en un cas d’aquesta mena, l’AP de Barcelona (Secció 
1ª), en sentència de 17 de gener de 2000 (AC 1039), entengué que el testador pot declarar 
en testament la imputació de les donacions fetes sense aquesta prevenció.
59 Clarament ho ha exposat el TSJC en la seva jurisprudència, així en la sentència de 4 
d’abril de 2005: «Per tal que les donacions atorgades entre vius pel testador puguin ésser 
imputables a la llegítima, és necessari que la donació s’hagi fet amb l’expressa prevenció 
de què l’acte de liberalitat sigui imputat al pagament de la llegítima o que serveixi de 
pagament o bestreta de la mateixa, prevenció que s’ha de fer en el moment d’atorgar 
la donació, i no per declaració efectuada amb posterioritat en testament o en una altra 
declaració fefaent de voluntat del de cuius, posat que en resultar afectat el donatari en 
un dret de caire forçós i irrenunciable (almenys a priori) és clar que ha de conèixer les 
circumstàncies referents a la imputació, per a decidir si accepta allò donat amb l’expressa 
atribució legitimària»; també sobre imputació en la llegítima STSJC de 10 de juliol de 
2000, SAP de Barcelona (Secció 16a) de 26 de març de 2003 (JUR 203265), (Secció 4a) 
de 4 d’abril de 2001 (JUR 171500), SAP de Girona (Secció 2a) de 3 d’abril de 1993 (AC 
1198), SAP de Lleida (Secció 2a) de 29 d’abril de 2005 (JUR 171481) i SAP de Tarragona 
(Secció 1a) de 3 d’octubre de 2007 (JUR 2008/41733).
60 El treball de referència en el nostre dret continua essent el de Roca Trias, Natura i 
contingut de la llegítima en el Dret Civil Català, cit., p. 165 i seg.; també, Id., Comentari 
als arts. 122 a 146, cit., p. 106 i seg., i Id, «La extinción de la legítima», a Càtedra Duran 
i Bas (ed.), Estudios sobre la legítima catalana, Barcelona, 1973, p. 361 i seg., p. 392; vegeu 
també, Puig Salellas, Sobre preterición no errónea y desheredación injusta, cit., p. 138 
i seg.; Puig i Ferriol, Cómputo de la legítima, cit., p. 528; Joan Manuel Abril Campoy, 
«Determinación de la legítima. La protección del título de legitimario y de su contenido 
económico», a La Llei de Catalunya i Balears, 1991/2, p. 742 i seg.
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altres donacions matrimonials fetes per ell mateix, així com les quantitats 
assenyalades o assignades pel causant en capítols matrimonials en concepte 
de dot, aixovar, donació o simplement en concepte de llegítima. Al seu torn, 
a la lletra a), i potser en substitució d’aquestes i com a pretesa actualització 
de la regla tradicional de la dote contenta o pacte d’acontentament, la 
lletra a) de l’art. 451-8.2 CCCat declara imputables «les donacions fetes 
pel causant a favor dels fi lls perquè puguin adquirir el primer habitatge 
o emprendre un activitat professional, industrial o mercantil que els 
proporcioni independència personal o econòmica».

En la meva opinió aquesta és una decisió gens encertada, per diversos 
motius, alguns ja assenyalats. D’una banda, perquè entenc que la 
imputació com a regla per defecte no és coherent, atès el geni de dret 
català: llibertat civil i no igualació dels fi lls en un context de llegítima 
curta són contraris a la imputació ex lege. D’això resultarà que a la mort 
del causant els germans podran fer-se qüestió d’allò  que els progenitors 
hagin decidit lliurement fer en vida. De manera més concreta, entenc 
que els supòsits de la lletra a) de l’art. 451-8.2 CCCat són imprecisos 
i arbitraris. Si es defensa la modernització de la regla tradicional 
d’imputació de dots, aixovars i donacions matrimonials o capitulars, s’ha 
de dir que en aquestes hi havia una tipifi cació clara del supòsit, amb la 
convicció d’estar complint amb un deure, i una consciència expressa de 
percepció de la llegítima i, en ocasions, de renúncia al suplement sobre 
la base d’aquesta «tipicitat». Això no passarà ara, perquè no hi haurà cap 
advertiment exprés al legitimari, que no coneixerà el detall de la regla 
de la lletra a) de l’art. 451-8-.2 CCCat. A més a més, el supòsit no queda 
gens tipifi cat.61

Si bé es pot arribar a identifi car quan hi ha una donació per adquirir el 
primer habitatge o bé per emprendre una activitat professional, industrial 
o mercantil, ja es més difícil escatir si això darrer suposa la independència 
personal o econòmica. La imprecisió a la pràctica o indeterminació 
d’aquests supòsits és manifesta i no és realista amb la multiplicitat de 
supòsits que es poden donar d’actes gratuïts entre pares i fi lls. Crec 
que l’important no és la fi nalitat de la donació sinó la donació per ella 
mateixa, l’acte gratuït mitjançant el qual els pares decideixen incrementar 

61 Sobre la imputació ex lege en el dret tradicional, i amb suport en Jaume Càncer, Roca 
Trias, La extinción de la legítima, cit., p. 392, explica que la imputació de les donacions ob 
causam es donava perquè el donant estava complint, en certa mesura, un deure jurídic, com 
ara es considerava l’obligació de dotar i, per tant, era coherent que s’imputés a la llegítima 
individual de qui hagués rebut la donació feta en compliment d’un deure, i no així quan la 
donació fos lliure o simple, atès que aquestes s’atorguen amb ànim de liberalitat, per pura 
voluntat d’enriquir el donatari i no de complir un deure; vegeu també Roca Trias, Natura 
i contingut de la llegítima en el Dret Civil Català, cit., p. 174 i seg.; Id., Comentari als arts. 
122 a 146, cit., p. 120.
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el patrimoni dels seus fi lls. Pot passar perfectament que uns pares ajudin 
un fi ll a comprar un primer habitatge, però que en compensació a un 
altre l’ajudin en la construcció d’una segona residència o bé li cedeixin 
gratuïtament l’ús d’un habitatge propietat seva.62 També pot perfectament 
passar que ajudin a un fi ll a establir-se professionalment, sigui amb 
la compra d’un local o bé de maquinària. Ara bé, del precepte sembla 
entendre’s que la fi nalitat de la donació no és simplement per a una 
activitat econòmica, sinó per a emprendre-la i de manera inicial en la vida 
del donatari, la primera, sembla. S’haurà de considerar també imputable 
la donació d’una fracció signifi cativa de l’empresa familiar al fi ll més gran 
de cinquanta anys que fa anys que hi treballa? En la meva opinió, i de la 
lletra de la llei, sembla que no.

Per descomptat que la qualifi cació de la imputabilitat de les donacions, si 
és que consten i es proven, s’haurà de fer ex post, un cop mort el progenitor 
i oberta la successió. S’imposa un consell adequat al testador sobre aquesta 
qüestió perquè decideixi en conseqüència, tant si creu que li convé fer 
prellegats o una partició que desfaci la igualtat de la institució conjunta als 
fi lls, com si creu que ha de disposar una clàusula general en què declari el 
caràcter no imputable de les donacions que hagi pogut fer als fi lls en vida, 
opció raonable atesa la lletra de la llei. En fi , aquest ha estat un primer pas, 
que entenc nefast, cap a la generalització de la imputació de donacions en 
dret català i suposa una concessió a la secular infl uència jurídica castellana 
i un proteccionisme intervencionista excessiu sobre la llibertat dels 
ciutadans. El que qualifi ca les donacions és el seu efecte lucratiu genèric 
i no la seva fi nalitat.63 Aviat veurem que hom es preguntarà per què unes 
donacions sí són imputables i les altres no.

El problema es farà més greu amb el bon tractament fi scal que des de l’any 
2008 tenen les donacions entre parents en línia directa a Catalunya, si es 
fan en escriptura pública.64 Addicionalment, cal tenir en compte l’extrema 
bonifi cació fi scal del 95% del valor de les participacions d’una empresa 
familiar en cas de donació entre ascendents i descendents.65

62 En la jurisprudència s’ha plantejat la qüestió de si cal computar i imputar el valor de 
l’habitatge als efectes de llegítima o dels diners donats per a la seva adquisició, qüestió que 
pot tenir gran importància atesa la diferent fl uctuació de valor, cfr. STSJC de 6 de març 
de 2008.
63 Sobre la qüestió, amb els antecedents de la tradició jurídica, Roca Trias, Comentari als 
arts. 122 a 146, cit., p. 112 i seg.
64 Art. 14.1 de la Llei 17/2007, de 21 de desembre, de mesures fi scals i fi nanceres.
65 Art. 20.6 de la Ley 29/1984, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones.
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La introducció de modifi cacions en el sistema tradicional d’imputació 
de donacions ha plantejat la introducció d’una nova regla, pel que fa a 
la computació, que exigeix fer-ne una anàlisi detallada. S’ha considerat 
que les donacions imputables no havien d’estar sotmeses al nou termini 
decennal de l’art. 451-5 CCCat, de manera que en la lletra b) d’aquest 
precepte es disposa rotundament que «el valor dels béns que han estat 
objecte de donacions imputables a la llegítima s’ha de computar, en 
tot cas, amb independència de la data de la donació». Res a dir sobre 
aquesta regla, que era la tradicional a Catalunya abans de la Compilació. 
Si bé la imputació perjudica el donatari en el moment de l’obertura de la 
successió, la computació de la donació fa créixer la quantia global de la 
llegítima i, de retruc, si convé, també la seva llegítima individual.66 L’art. 
451-8.4 CCCat recorda que la regla dels deu anys no regeix tampoc per 
a la imputació, que no està sotmesa a límit temporal. Ara bé, atès que a 
partir d’ara no totes les donacions són computables, només les dels darrers 
deu anys i les que siguin imputables per decisió del donant-testador i 
les que ho siguin ex lege per defecte (art. 451-8.2 lletra a) CCCat), per 
aquestes últimes si el donant-testador decideix que no siguin imputables, 
seran llavors computables? En la meva opinió, i de la lletra de la llei, cal 
decidir que no ho seran. L’argument a contrari que sí seran computables 
les donacions lliures a què el causant hagi atorgat caràcter d’imputables 
em sembla que ho confi rma. Aquesta és una qüestió que pot arribar a ser 
important i que cal aclarir des d’ara obertament.

7. Col·lació hereditària i imputació legitimària

La regla de la imputació legitimària té la seva torna en la col·lació 
hereditària, als efectes de la partició entre cohereus que són descendents 
del causant, i d’aquí també la seva importància.67 Així ho explicita l’art. 
464-7.1 CCCat en assenyalar com a col·lacionable allò rebut en vida «en 
concepte de llegítima o [que] hi sigui imputable, o que el causant hagi 
establert expressament, en el moment d’atorgar l’acte, que l’atribució sigui 
col·lacionable». No hi ha, doncs, en el dret vigent diferències de règim 

66 Pel que fa a la valoració de les donacions imputables, l’AP Barcelona (Secció 16a), en 
sentència de 21 de maig de 2008 (JUR 204733), aplica un estricte criteri nominalista per 
a les donacions de diners, rebutja l’aplicació de l’índex acumulat d’increment dels preus 
que proposava el demandat (amb un increment del 38,8% en el cas) ja que aquesta donació 
de diners «s’ha de computar pel seu valor intrínsec (principi nominalista), atès que cap 
norma jurídica autoritza a computar-la pel seu equivalent de valor deu anys més tard, en la 
data de la mort de la causant», quan és tot el contrari el que exigia l’art. 359 per remissió 
a l’art. 355 del CS.
67 Cfr. STSJC de 10 de juliol de 2000, també SAP de Barcelona (Secció 17a) de 29 de juny 
de 1999 (AC 6904) i SAP de Lleida (Secció 2a) de 12 de març de 2003 (JUR 110345).
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jurídic entre imputació legitimària i col·lació als efectes de la partició en 
les quotes hereditàries.68

Per aquest motiu, es pot afi rmar que en l’àmbit de la col·lació la introducció 
de la regla de la imputació ex lege de la lletra a) de l’art. 451-8.2 CCCat 
és especialment perniciosa. Hom pot arribar a pensar que la imputació 
de donacions no tindrà conseqüències greus en termes de litigiositat 
quan tots els fi lls del causant siguin hereus i el que rebin per herència 
sigui superior al que per llegítima els correspon. Ara bé, si traslladem 
la regla a la col·lació llavors els efectes són molt més distorsionadors, 
atesa la imprecisió dels supòsits d’imputació de donacions. Aquí sí que, 
efectivament, el fi ll donatari haurà de detreure de la seva quota allò que 
hagi rebut en vida, i la nova regla de col·lació permetrà als fi lls cohereus 
passar a jutjar tot allò que els pares hagin decidit lliurement fer en vida 
en forma de donació.

Estendre l’àmbit de la col·lació, com s’ha fet de manera imprecisa, vol dir 
que els fi lls cohereus tenen motius legals per retreure’s entre ells la relació 
que haguessin tingut amb els progenitors, un cop morts aquests i constant 
expressament en testament la seva voluntat de fer-los cohereus per parts 
iguals. En la meva opinió això suposa ignorar les regles bàsiques de 
l’organització patrimonial successòria a Catalunya tant repetides: llibertat 
civil i no igualació legal dels fi lls.69 Ara hi haurà bons arguments de lege lata 
perquè els fi lls es barallin morts els pares: fer la relació de les donacions 
atorgades a cadascun d’ells i, si convé, demanar que es col·lacionin i, per 
tant, entrar en litigis sobre la seva qualifi cació. En aquests termes, pot ser 
raonable aconsellar el causant sobre la possibilitat de prohibir o dispensar 
expressament els hereus de la col·lació de donacions en els testaments 
atorgats a partir d’ara.70

68 Cfr. Roca Trias, Comentari als arts. 122 a 146, cit., p. 110 i seg. En la SAP de Barcelona 
(Secció 17a) de 28 de juliol de 2000 (JUR 306780) s’afi rma que les donacions per causa de 
mort són computables i imputables a efectes de llegítima, mentre que no són col·lacionables 
atès que l’art. 43 CS no hi fa referència expressa.
69 Cfr. en la SAP de Barcelona (Secció 19a) de 27 de novembre de 2006 (JUR 194672), en 
un dels pocs casos en què es planteja la col·lació de donacions en termes propis.
70 Sobre la col·lació en el dret català, Carlos J. Maluquer de Motes, «Comentari als 
arts. 273 i 274», a Manuel Albaladejo, Comentarios al Código Civil y Compilaciones 
Forales. Tomo XXIX. Vol. 3.º. Artículos 248 a 276. Compilación de Cataluña, Madrid, 
Edersa, 1986, p. 498 i seg.; José Luis Mezquita del Cacho, «Comentari als arts. 43 i 
44», a Lluís Jou i Mirabent (coord.), Comentarios al Código de Sucesiones de Cataluña. 
Ley 40/1991, de 30 de diciembre. Tomo I, Barcelona, Bosch, 1994, p. 154 i seg.; Agustí 
M. Bassols i Parés, La col·lació en el dret civil de Catalunya, Barcelona, Generalitat de 
Catalunya, 1997; Garrido Melero, Derecho de Sucesiones, p. 821 i seg.; Puig i Ferriol 
/ Roca i Trias, Institucions del Dret Civil de Catalunya, cit., p. 659.
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8. Preterició i desheretament

En matèria de preterició, el llibre IV del CCCat ha tingut l’encert d’aclarir 
el dret vigent del CS en un àmbit en què pràcticament no hi ha hagut 
jurisprudència des de l’entrada en vigor de la Compilació.71 L’art. 367 CS 
no va introduir claredat en la regulació de l’art. 141 de la CDCC, ans tot el 
contrari. Així, no quedaven delimitats amb precisió els supòsits en què la 
preterició errònia no donava lloc a la nul·litat del testament. En l’actualitat, 
l’art. 451-16 CCCat estableix un llistat i en delimita els supòsits. Com a 
novetat, de manera coherent al conjunt del llibre IV del CCCat, l’acció 
d’impugnació del testament per preterició errònia està sotmesa a un termini 
de caducitat de quatre anys des de la mort del testador i l’art. 451-16 CCCat 
ha afegit els codicils entre els negocis susceptibles d’impugnació.72

En aquesta seu, l’art. 451-16.4 CCCat confi rma l’obvietat que la clàusula 
notarial d’estil del llegat simple de llegítima no enerva els efectes de la 
preterició errònia, si és el cas.73 Tanmateix, el fet que s’aclareixi que la 
institució del cònjuge o convivent en tota l’herència com a hereu únic evita 
els efectes de la preterició, dóna força virtualitat a l’anterior clàusula. És a 
dir, per bé que fi ns ara hom podia tenir dubtes de si la institució universal 
en favor del cònjuge abans de tenir fi lls podia donar lloc a preterició errònia, 
en l’actualitat aquest dubte queda esvaït. A la pràctica, des de l’entrada 

71 D’entre la que ha estat objecte de resolució pel TSJC, les sentències de 10 d’abril de 
1995, 21 de desembre de 1993 i 1 d’octubre de 1991, anteriorment el TS en sentència de 4 
de maig de 1966 (RJ 2290). Per bé que en algun cas s’ha fet valer l’acció de nul·litat quan 
del que es tractava era de preterició intencional i no errònia, per a la qual, a més, havia 
passat en excés el termini de caducitat, cfr. STSJC de 27 de març de 2008.
72 El que sí que queda clar de la nova regulació, com amb el Codi de Successions, és que 
l’institut de la preterició errònia no protegeix la llegítima material, sinó la quota intestada 
del fi ll erròniament preterit, «como garantía de claridad de la voluntad testamentaria», 
atès que els fi lls preterits «son los que la ley entiende que todo testador normal quiere 
que le sucedan», tal com va assenyalar José M.ª Miquel González, «Refl exiones sobre la 
preterición y la voluntad del causante», a Àrea de Dret Civil. Universitat de Girona 
(coord.), Setenes Jornades de Dret Català a Tossa. El nou dret successori de Catalunya. 24-
26 de setembre de 1992, Barcelona, PPU, 1994, p. 379 i seg., p. 383., vegeu també José M.ª 
Miquel González, «La preterición», a Antonio Cabanillas Sánchez et al. (coord.), Estudios 
jurídicos en homenaje al Profesor Luis Díez-Picazo. Tomo IV, Madrid, Thomson - Civitas, 
2003, p. 5339 i seg.; en el mateix sentit, Jou i Mirabent, Comentari als arts. 350 a 378, cit., 
p. 1191. També sobre la preterició, Casanovas Mussons, La qualitat personal de legitimari, 
cit., p. 279 i seg., que la qualifi ca com a «omissió dispositiva en relació amb la llegítima»; 
Xavier O’Callaghan Muñoz, «La preterición en Cataluña», a Càtedra Duran i Bas (ed.), 
Estudios sobre la legítima catalana, Barcelona, 1973, p. 289 i seg.; Roca Trias, Natura i 
contingut de la llegítima en el Dret Civil Català, cit., p. 87 i ss.; Roca Trias, Comentari als 
arts. 122 a 146, cit., p. 203; Santiago Espiau Espiau, «Nulidad de testamento por preterición 
errónea y usufructo vidual», a Revista Jurídica de Catalunya 1995, p. 593 i seg.
73 En relació amb aquesta clàusula, Garrido Melero, Derecho de Sucesiones, cit., p. 284 
i seg.
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en vigor del llibre IV del CCCat els supòsits de preterició invalidants 
del testament encara seran més reduïts.74 Caldrà que el testament sigui 
anterior a tenir cap fi ll o bé contreure matrimoni o constituir una unió 
estable de parella per part del causant. Si tot i donar-se els fets anteriors 
el testador ha disposat a títol universal en favor de persones diferents a les 
anteriors i sobrevenen nous fi lls, només llavors hi haurà preterició. Pel que 
fa al supòsit fi ns ara clàssic que generava dubtes, el d’institució d’hereu en 
favor del cònjuge abans de tenir fi lls, aquest ja queda fora de l’àmbit dels 
efectes de nul·litat de la preterició errònia, en els termes de la lletra a) de 
l’art. 451-16.2 CCCat.75

En relació amb el desheretament, aquest és potser un dels àmbits on el 
llibre IV del CCCat presenta un dels canvis més importants en el sistema 
successori català. En la pràctica, la jurisprudència evidencia que la 
majoria de desheretaments fracassen perquè l’hereu no pot provar-ne 
la causa enfront la reclamació del legitimari que es considera desheretat 
injustament.76 Són recurrents, doncs, els supòsits en què els progenitors 
voldrien privar de la llegítima els descendents i no hi ha causa legal o bé 
tot i que n’hi hagi no se’n preconstitueix la prova en favor de l’hereu, que 
un cop mort el causant no té mitjans per provar-la. Probablement en aquest 
supòsit succeeix que manca la relació familiar entre causant i legitimari. 
Aquesta darrera és la nova causa que incorpora l’art. 451-17.e) CCCat, de 
forma que el testador no tindrà difi cultats especials en la seva acreditació 
i preconstitució de la prova en favor de l’hereu. La pràctica ens dirà si ha 
estat o no un encert, personalment hi tinc els meus dubtes. Segurament 
que molts testadors consideraran que se’ls fa justícia en permetre’ls 

74 Entre els que podrien donar lloc a litigiositat hi ha el dels fi lls declarats amb posterioritat a 
la mort en virtut de sentència dictada en plet de reclamació de fi liació. En la jurisprudència 
hi ha constància de la reclamació de llegítima per persones la fi liació de les quals amb el 
causant s’ha determinat judicialment, cfr. STS 17 de novembre de 2008 (RJ 6051) i STSJC 
de 21 de desembre de 1993.
75 Sobre aquesta matèria, Puig Salellas, Notes sobre l’eventual reforma de la llegítima, 
cit., p. 217.
76 Cfr. STSJC de 24 d’abril de 2003, en què concorre una clàusula típica en aquests casos, 
de forma que el testador «manifi esta que nada lega a sus otros dos hijos JM y M por haber 
recibido con creces cuanto podría corresponderles en concepto de legítima. En el supuesto 
de que los nombrados reclamaran derechos en su herencia los deshereda expresamente, 
debido a los malos tratos recibidos de los mismos», vegeu també SAP de Barcelona de 
22 de febrer de 2002 (JUR 116669) en què el testador havia desheretat la seva fi lla «por 
haberle maltratado de obra e injuriado gravemente», o bé la SAP de Barcelona (Secció 
17a) de 12 de maig de 2000 (JUR 211840), (Secció 1a) de 4 d’abril de 2000 (JUR 190162) 
i SAP de Girona (Secció 2a) de 24 de maig de 2000 (JUR 213878). Per contra, en la 
SAP de Girona (Secció 2a) de 18 d’octubre de 2004 (JUR 310006) es considerà provada 
l’existència de causa de desheretament —per prova de testimonis— consistent en els mals 
tractes greus de la fi lla única al seu pare, també en la SAP de Tarragona (Secció 1a) de 17 
d’octubre de 2003 (JUR 259597).
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desheretar els fi lls amb els quals no tenen cap relació. Amb tot, caldrà 
que aquesta absència manifesta i continuada de relació familiar sigui per 
una causa exclusivament imputable al legitimari, el que constitueix una 
cautela o salvaguarda legal en favor seu.77 L’exclusió o privació dels drets 
legitimaris, però, serà només individual en perjudici del fi ll desheretat. Si 
aquest legitimari té fi lls, cal convenir que l’estirp que tindrà dret a llegítima 
per representació no quedarà afectada per la causa de desheretament del 
progenitor, ans tot el contrari (art. 451-3.2 CCCat). Si no hi ha relació 
familiar entre néts i avi per causa exclusivament imputable al pare-fi ll del 
causant, aquesta imputabilitat entenc que no s’entén als néts.

Pel que fa a la resta de causes de desheretament, es mantenen les que fi ns 
ara estaven vigents, entre les quals cal tenir en compte —per remissió— 
l’important eixamplament experimentat per les causes d’indignitat de l’art. 
412-3 CCCat. Aquestes causes permeten al causant privar de la llegítima 
els legitimaris afectats, però constitueix una càrrega de l’hereu provar-les 
davant la reclamació del legitimari que impugna els desheretament per 
considerar-lo injust.

9. Inofi ciositat legitimària

La inofi ciositat legitimària constitueix una acció de què disposa el legitimari 
en defensa o protecció de la integritat del seu dret, en coherència amb el 
caràcter legal de la llegítima i les regles de computació per determinar-ne 
la quantia. Si la llegítima pressuposa l’existència de relictum i també, si és 
el cas, de donatum, s’entén que, en cas de no tenir l’hereu béns a l’abast per 
satisfer-la, el legitimari pugui demanar que es redueixin els llegats ordenats 
pel causant i, si això no és sufi cient, les donacions fetes en vida.78 Per 

77 Sobre aquesta causa, cal tenir en compte l’afi rmació del Tribunal Suprem en sentència 
de 28 juny 1993 (RJ 4792): «Hasta aquí la interpretación puramente jurídica de los 
preceptos que regulan la institución; falta de relación afectiva y comunicación entre la 
hija y el padre, el abandono sentimental sufrido por éste durante su última enfermedad, 
la ausencia de interés, demostrado por la hija, en relación con los problemas del padres, 
etc., etc., son circunstancias que de ser ciertos corresponden al campo de la moral, que 
escapan a la apreciación y a la valoración jurídica, y que en defi nitiva sólo están sometidos 
al Tribunal de la conciencia».
78 En el cas resolt per la sentència del TSJC de 12 de setembre de 2002, el donatari era el 
mateix hereu, de forma que el tribunal entén que no procedeix la reducció de la donació 
per inofi ciositat atesa la responsabilitat personal de l’hereu pel pagament de la llegítima, 
el patrimoni del qual està integrat per la donació que podria ser reduïda per inofi ciositat. 
En el de la SAP de Girona (Secció 1a) d’11 d’abril de 2003 (JUR 150500) el patrimoni del 
causant estava integrat per dues fi nques adquirides amb pacte de supervivència amb el 
seu cònjuge, que d’acord amb l’art. 44.3 CF s’han de computar als efectes del càlcul de la 
llegítima, però el tribunal estableix que en no poder-se considerar aquesta adquisició com 
una donació mortis causa «mai podria ser d’aplicació el termini de reducció de donacions 
per inofi cioses».
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descomptat que d’aquesta mateixa facultat disposa l’hereu si es troba en 
la situació esmentada, però de forma primària la inofi ciositat s’estableix en 
benefi ci del legitimari, perquè malgrat poder accionar directament contra 
el patrimoni personal de l’hereu podria trobar-se que aquest fos insolvent. 
Si succeeix això primer, i en cas que la reclamació del legitimari posi 
en risc el seu patrimoni personal, l’hereu també podrà recórrer a l’acció 
d’inofi ciositat.79

La limitació de les donacions computables a les dels darrers deu anys de 
vida del causant, llevat de les que són imputables, restringeix clarament 
l’àmbit de la inofi ciositat legitimària, i la seva complexitat, pel que fa a 
aquestes. En matèria de llegats, serà una càrrega de l’hereu no procedir al 
seu lliurament fi ns que no s’hagi pagat la llegítima, cosa que si cal pot fer 
en forma d’oferiment de pagament i consignació en favor del legitimari.80 
Com a novetat en el llibre IV del CCCat, destaca que l’hereu també té 
acció per reduir o suprimir donacions inofi cioses, cosa que no succeïa al 
CS, llevat que aquest també fos legitimari.81 A més, ara no s’exigeix que 
l’hereu accepti l’herència pura i simplement per poder reduir els llegats per 
causa d’inofi ciositat (art. 375.1 CS), cosa que podrà fer en qualsevol cas. El 
termini de caducitat de l’acció d’inofi ciositat, fi ns ara de cinc anys a l’art. 
378 CS, s’harmonitza també al termini de quatre anys des de la mort del 
causant.

10. L’extinció de la llegítima. Renúncia i prescripció

El llibre IV del CCCat no ha admès de forma general la renúncia pura i 
simple del dret a la llegítima abans del seu naixement (art. 451-26.1 CCCat). 
De ben segur que és coherent amb l’existència mateixa de la llegítima no 

79 Sobre la matèria, vegeu l’extensa exposició de Xavier O’Callaghan Muñoz, «La 
inofi ciosidad legitimaria», a Càtedra Duran i Bas (ed.), Estudios sobre la legítima catalana, 
Barcelona, 1973, p. 99 i seg.; també Roca Trias, Comentari als arts. 122 a 146, cit., p. 221 
i seg.; Anna Casanovas i Mussons, «La llegítima», a Ferran Badosa Coll (dir.), Manual 
de Dret civil Català, Barcelona - Madrid, Marcial Pons, 2003, p. 748 i seg., p. 756; Puig i 
Ferriol / Roca i Trias, Institucions del Dret Civil de Catalunya, cit., p. 571.
80 Cfr. STSJC de 25 de gener de 2001, en què s’afi rma que l’oferiment de pagament per 
ells mateix no és efi caç per impedir la meritació d’interessos si no va acompanyada de la 
consignació del deute, també sobre la qüestió, SAP de Barcelona (Secció 16a) d’1 d’abril 
de 2004 (JUR 154270), (Secció 1a) 16 de maig de 2003 (JUR 260159), (Secció 4a) de 31 
de maig de 2002 (AC 2060), (Secció 4ª) de 24 de febrer de 2000 (JUR 142530) i (Secció 
2a) de 10 de setembre de 1999 (AC 1805).
81 Cfr. STSJC de 5 d’abril de 2005, 11 de novembre de 2002 i SAP de Girona (Secció 1a) 
d’11 d’abril de 2003 (JUR 150500); també, Antonio Para Martín, «Legítima y sucesión 
intestada», a Àrea de Dret Civil. Universitat de Girona (coord.), Setenes Jornades 
de Dret Català a Tossa. El nou dret successori de Catalunya. 24-26 de setembre de 1992, 
Barcelona, PPU, 1994, p. 401 i seg.
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permetre’n la renúncia anticipada, posició que fi ns i tot poden arribar a 
compartir els favorables a la seva supressió. Sense cap contraprestació 
costa d’entendre que la renúncia del legitimari respongui a una voluntat 
espontània amb aquesta única fi nalitat. Per contra, el llibre IV del CCCat 
manté la validesa de la renúncia al suplement de la llegítima futura a 
canvi d’una donació de present, que és el supòsit raonable de renúncia 
per contraprestació, el tradicional pacte d’acontentament.82 En aquest 
cas, el nou dret codifi cat ha donat seguretat al pacte entre ascendents i 
descendents, ja que es fi xa amb claredat que el termini per rescindir per 
lesió aquesta renúncia és de quatre anys a comptar des de l’atorgament del 
pacte. Això fa que s’esvaeixi la incertesa vigent sobre el potencial pràctic 
d’aquest pacte, perquè la renúncia esdevé ferma als quatre anys del seu 
atorgament.83 Les possibilitats que té el futur legitimari de conèixer 
amb exactitud el patrimoni del donant, als efectes de calcular la lesió, 
són poques i l’impacte negatiu de la impugnació per a les expectatives 
del renunciant a ser benefi ciari en l’herència futura de l’ascendent 
desaconsellen la interposició de l’acció (art. 451-26.2 lletra c) i 3 CCCat). 
Per contra, els progenitors sí que poden renunciar a la llegítima dels seus 
fi lls pel cas de premoriència d’aquests, en els termes d’allò previst a l’art. 
451-26.2 lletres a) i b) CCCat, d’una manera que eixampla els límits del 
que s’admetia fi ns ara, ja que fi ns i tot la renúncia pot ser de manera pura, 
sense cap contraprestació.

Juntament amb els supòsits de renúncia a la llegítima futura que són 
admissibles, l’art. 451-25 CCCat enumera el desheretament just, la 
declaració d’indignitat i la renúncia un cop deferida com a causes d’extinció 
de la llegítima.84 En aquests casos s’extingeix la llegítima individual en 

82 Sobre aquest pacte al Codi de successions, Jou i Mirabent, Comentari als arts. 350 
a 378, cit., p. 1268; Paloma de Barrón Arniches, «El pacto de renuncia a la legítima 
futura en el Derecho civil de Cataluña», Revista Jurídica de Catalunya 1993, p. 325 i seg. 
En el marc del dret tradicional i sota la Compilació, Roca Trias, Comentari als arts. 122 
a 146, cit., p. 247; Pablo Salvador Coderch, «Comentari al Títol IV. De la successió 
intestada», a Manuel Albaladejo, Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales. 
Tomo XXIX. Vol. 3.º. Artículos 248 a 276. Compilación de Cataluña, Madrid, Edersa, 
1986, p. 1 i seg., p. 16.
83 De la literalitat de l’art. 377.2n CS, l’AP de Barcelona (Secció 11a), en sentència de 28 
de maig de 2007 (JUR 260274), va entendre que calia escriptura pública per a la validesa 
d’aquest pacte, de manera que el que s’havia convingut en document privat s’havia 
d’entendre nul. De l’art. 451-26.2.c CCCat no resulta aquesta exigència d’escriptura 
pública. Vegeu també la SAP de Barcelona (Secció 4a) de 2 de març de 2007 (JUR 
244664). Per al pacte d’acontentament, SAP de Lleida (Secció 2a) de 12 de març de 2003 
(JUR 110345).
84 Pel que fa a la renúncia a la llegítima un cop deferida, la renúncia es restringeix a 
la llegítima, sense que abasti altres possibles drets en l’herència, així per al cas de la 
derogada reserva binupcial, cfr. SAP de Barcelona (Secció 4a) de 14 de desembre de 2007 
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favor de l’hereu, atès que el legitimari renunciant, desheretat o indigne fa 
número pel còmput de les quotes individuals, sense que la seva quota vacant 
acreixi la dels altres legitimaris (exheredatus partem facit ad minuendam 
legitimam85). Amb tot, cal recordar que si el legitimari desheretat o indigne 
té descendents, llavors opera el dret de representació i es manté la quota 
vacant en favor d’aquests (art. 451-3.2 CCCat).

En matèria de prescripció, el llibre IV del CCCat ha harmonitzat el termini 
de la pretensió per exigir la llegítima i el suplement amb el general en el 
dret vigent a Catalunya (art. 121-20 CCCat), tal com succeïa a l’art. 146 
CDCC abans de la desafortunada reforma de 1990.86 El dies a quo s’ha de 
considerar aquí objectiu, «de la mort del causant», i no subjectivitzat en 
termes des del moment en què el legitimari té coneixement de la mort del 
causant. L’art. 121-23 CCCat és una regla general que cedeix quan n’hi ha 
una d’especial que fi xa un dies a quo particular, que ha de ser objectiu quan 
el termini és llarg.87 Amb la reducció del termini s’ha introduït una causa de 
suspensió del còmput, per al cas que l’hereu obligat sigui l’altre progenitor 
del legitimari (art. 451-27.2 CCCat). Els efectes d’una reclamació de la 
llegítima al progenitor supervivent poden ser nefastos per al fi ll legitimari 
en l’herència d’aquest, de manera que la prudència a l’hora de decidir si 
es reclama o no la llegítima del progenitor premort queda emparada per la 
suspensió pel termini.88 Com a precedent de la regla es pot al·legar l’art. 

(JUR 2008/64641), a més, aquesta renúncia ha de resultar de mitjans que revelin una 
voluntat de renunciar que sigui explícita, clara i concloent, cfr. SAP de Barcelona (Secció 
4a) de 29 de març de 2007 (AC 503) i (Secció 11a) de 7 de novembre de 2002 (JUR 
2003/105797). En el cas resolt per la SAP de Lleida (Secció 2a) de 22 de desembre de 
2004 (JUR 2005/104828), en procedir l’hereva a vendre unes fi nques de l’herència, va 
comparèixer el seu germà legitimari consentint la venda i renunciant a cap pretensió sobre 
les mateixes en relació amb el seu dret a llegítima, sense que això suposés renúncia a la 
llegítima. Aquí es podia plantejar si el legitimari renunciava a incloure-les en el còmput de 
la llegítima, o bé el que feia era desvincular les fi nques de tota responsabilitat patrimonial 
pel pagament de la llegítima, en el context de la CDCC, opció aquesta per la qual es va 
pronunciar el tribunal.
85 Cfr. Francisco de A. Condomines Valls / Ramon Faus Esteve, Derecho Civil Especial 
de Cataluña. Ley de 21 de julio de 1960 anotada, Barcelona, Bosch, 1960, p. 180.
86 Albert Lamarca i Marquès, «La prescripció de les accions personals que no tenen 
assenyalat termini especial en el dret civil de Catalunya: la seva inaplicació», a Revista 
Jurídica de Catalunya 1999, p. 957 i seg., p. 977.
87 Cfr. Albert Lamarca i Marquès, «Comentari a l’art. 121-23. Còmput del termini», a 
Antoni Vaquer Aloy / Albert Lamarca i Marquès (eds.,), Comentari a la nova regulació 
de la prescripció i la caducitat en el Dret civil de Catalunya, Barcelona, Atelier, 2005, p. 
265 i seg.
88 Cfr. STSJC de 23 de novembre de 1998 i SAP de Girona (Secció 1a) de 27 de novembre 
de 2003 (JUR 2004/28586).
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146.2 CDCC.89 La mateixa suspensió opera en cas de designació d’hereu 
pels parents.

III. La reforma de la quarta vidual

1. Drets viduals i dret civil català

La comunitat a què dóna lloc el matrimoni o la convivència en unió estable 
de parella és causa del reconeixement de drets al vidu o al convivent en la 
successió del cònjuge o convivent premort (art. 452-1 CCCat). En aquesta 
matèria, la de la quarta vidual, el llibre IV del CCCat presenta canvis 
importants en relació amb el CS. La refosa legislativa en aquest àmbit era 
especialment complicada, atès que s’havia assenyalat la insufi ciència de la 
regulació de la quarta vidual, incorporada al CS del text compilat sense 
grans canvis de fons quant a elements estructurals.90 Precisament per això 
no es podia mantenir el dret vigent i, malgrat que tota intervenció legal era 
problemàtica, tant si s’afeblia el dret com si, de manera més realista, se’n 
revisava el contingut i se’n mantenia l’estructura externa, calia afrontar-
ne la reforma. Això darrer és el que ha succeït i, davant les diferents 
preferències que es puguin tenir, que abasten un ventall molt ampli, si bé 
no es pot afi rmar encara que al dret català hi ha llegítima del vidu, aquest 
té un dret legal en la successió del cònjuge o convivent enfortit en relació 
amb el CS.91

Per valorar la posició del cònjuge vidu o convivent supervivent en el 
dret successori català s’ha de considerar també la que li correspon en la 
successió intestada, de ben segur un àmbit molt més important quant al 
vidu que no el dels drets legals en la successió testamentaria. Aquí cal 
ressenyar que s’han pres mesures que n’enforteixen la posició, mitjançant 
un dret d’opció, enfront la solució usufructuària única tradicional (art. 
442-5 CCCat). La decisió del llibre IV del CCCat en matèria de quarta 
vidual podrà semblar a alguns excessiva i a d’altres insufi cient, i continua 

89 Cfr. Puig i Ferriol / Roca i Trias, Institucions del Dret Civil de Catalunya, cit., p. 
578.
90 Canvis substancials que tampoc no es van produir en la reforma de la Compilació de 
l’any 1984, llevat d’estendre-la també al vidu, cfr. Anna Casanovas Mussons, «Comentari 
als arts. 147 a 154», a A.A.V.V., Comentaris a les reformes del dret civil de Catalunya. Volum 
I, Barcelona, Bosch, 1987, p. 625 i seg.
91 De fet, el Preàmbul de la Llei 10/2008, de 10 de juliol, afi rma que al llibre IV del Codi 
Civil de Catalunya es presenta una «regulació de nova planta de la quarta vidual».
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en la tradicional posició complicada del dret català envers els drets viduals. 
Aquesta és l’herència del règim capitular tradicional.92

A banda de l’anterior, la principal i gran innovació en aquest àmbit és 
l’equiparació al llarg del llibre IV del CCCat del convivent en unió estable 
de parella al cònjuge. Deu anys després de l’aprovació de la Llei 10/1998, 
de 15 de juliol, d’unions estables de parella, el legislador ha considerat que 
l’equiparació en matèria successòria, tant testada com intestada, s’havia de 
produir.93 La llei no exigeix cap requisit addicional als que la normativa 
de parelles prevegi per considerar les existents. De manera que la remissió 
de les disposicions successòries a les de família de la LUEP aquí és plena. 
Caldrà esperar encara l’aprovació del llibre II CCCat per veure la regulació 
fi nal i si les parelles homosexuals es podran tenir també per constituïdes 
per efecte de la convivència continuada de dos anys, cosa que encara no 
succeeix tot i els canvis mínims que la Llei del llibre IV del CCCat ha fet 
en el Codi de Família.94 En termes pràctics, a més, l’equiparació que s’ha 

92 Cfr. Encarna Roca Trias, «La successió dels cònjuges entre ells», a Àrea de Dret 
Civil. Universitat de Girona (coord.), Setenes Jornades de Dret Català a Tossa. El 
nou dret successori de Catalunya. 24-26 de setembre de 1992, Barcelona, PPU, 1994, p. 
41 i seg.; Pablo Salvador Coderch, «Comentari a l’art. 250», a Manuel Albaladejo, 
Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales. Tomo XXIX. Vol. 3.º. Artículos 248 a 
276. Compilación de Cataluña, Madrid, Edersa, 1986, p. 95 i seg.; Encarna Roca Trias, 
«Comentari al Capítol V. De la quarta marital», a Manuel Albaladejo, Comentarios al 
Código Civil y Compilaciones Forales. Tomo XXVIII. Vol. 2. Artículos 122 a 161. Compilación 
de Cataluña, Madrid, Edersa, 1982, p. 277 i seg.; López Burniol, Las limitaciones a la 
facultad de disposición, cit., p. 85 i seg.; Joan Egea Fernández, «Comentari a la sentència 
de 4 de desembre de 1989. Dret a la quarta vidual i any de plor», a Revista Jurídica de 
Catalunya, 1990, p. 481 i seg.; José Alberto Marín Sánchez, «Comentari als arts. 379 a 
386», a Lluís Jou i Mirabent, (coord.), Comentarios al Código de Sucesiones de Cataluña. 
Ley 40/1991, de 30 de diciembre. Tomo II, Barcelona, Bosch, 1994, p. 1272 i seg.
93 Sobre la qüestió, ja en les Jornades de 1984, A. Fernando Pantaleón Prieto, «¿Derechos 
sucesorios abintestato del compañero o compañera en la Compilación de Derecho Civil 
de Cataluña?», a Càtedra de Dret Civil Català «Duran i Bas» (ed.), Materials de les 
III Jornades de Dret Català a Tossa. La reforma de la Compilació: el sistema successori. 
Tossa de Mar, 26-29 de setembre de 1984, Universitat de Barcelona, 1985, p. 151 i seg., 
tot i afi rmar que era partidari de concedir drets abintestat al convivent però no els «de 
carácter legitimario» atès que aquests darrers «tienen su fundamento, no en las relaciones 
de convivencia y afecto entre los cónyuges, sino, precisa y cabalmente, en la existencia del 
matrimonio; esto es, en la existencia y cumplimiento de los deberes conyugales (deberes 
que no tiene el conviviente more uxorio) para y por parte del cónyuge supérstite» (p. 
171), per una crítica posterior a aquesta postura, Pau Salvador Coderch / Marc-Roger 
Lloveras i Ferrer / Joan Carles Seuba i Torreblanca, «Amor et caritas. La parella de 
fet en el dret successori de Catalunya», a Àrea de Dret Civil. Universitat de Girona 
(coord.), Setenes Jornades de Dret Català a Tossa. El nou dret successori de Catalunya. 24-
26 de setembre de 1992, Barcelona, PPU, 1994, p. 207 i seg., p. 209.
94 Limitats als de la Disposició fi nal tercera de la Llei 10/2008, de 10 de juliol, per la 
qual es modifi ca el Codi de Família en matèria de fi liació, tant per fecundació assistida 
com adoptiva (art. 92, 97, 113 i 127 CF). De moment, només les parelles homosexuals 
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produït evitarà polèmiques sobre el dret a la quarta vidual en supòsits de 
matrimonis de curta durada, però amb una llarga convivència prèvia en 
parella.

2. Dret a la quarta vidual

El cònjuge o convivent té dret a la quarta vidual si com a conseqüència de la 
fi  de la comunitat de vida que genera la mort de l’altre cònjuge o convivent 
no té «recursos econòmics sufi cients per satisfer les seves necessitats». És a 
dir, el dret de successions reconeix que la comunitat conjugal o de parella, 
que implicava l’assumpció de les despeses del manteniment familiar 
d’ambdós cònjuges o convivents (art. 4 CF i art. 4 i 23LUEP), té projecció 
post mortem. D’aquí el naixement del dret si el supervivent no pot atendre 
les seves necessitats amb el patrimoni propi, en què s’inclou el que resulti 
de la liquidació del règim econòmic o el que obtingui en la successió del 
premort.95

La quarta vidual és un dret residual i, a diferència de la llegítima en dret 
català, el cònjuge només hi té dret en cas de necessitat. Això succeirà si en 
vida tenia una posició de gran dependència econòmica respecte del premort, 
de manera semblant a com succeeix per a l’atribució del dret a la pensió 
compensatòria en cas de separació o divorci, i en testament el causant no 
deixa al supervivent béns sufi cients per compensar aquesta dependència. 
S’ha pogut dir que no semblava raonable fer de pitjor condició el cònjuge 
vidu que el separat o divorciat, que manté el seu dret sobre el patrimoni de 
l’excònjuge premort (art. 86.2 CF). En aquest sentit, l’art. 452-1.2 CCCat 
incorpora alguns criteris de l’art. 84 CF, en seu de pensió compensatòria, 
per determinar el dret a la quarta vidual, que només es donarà si el causant 
no ha deixat al supervivent béns sufi cients per compensar la dependència 
econòmica existent.

Per descomptat que el cònjuge vidu o convivent supervivent no té dret a 
la quarta si pot satisfer amb el seu propi patrimoni les necessitats, sigui 
amb el que tenia abans de l’obertura de la successió o bé per disposició 

constituïdes en escriptura pública, d’acord amb l’art. 21 LUEP, tindran els drets que el 
llibre IV CCCat reconeix als convivents. Per a les parelles heterosexuals n’hi ha prou 
amb dos anys de convivència o bé amb aquesta i tenir descendència comuna, d’acord amb 
allò que estableix l’art. 1 LUEP. D’altra banda, cal tenir en compte que per a les parelles 
homosexuals, l’art. 34.1.a de la LUEP ja preveia una mena de quarta vidual en favor del 
convivent homosexual, en la successió intestada en concurrència amb parents en línia 
directa del causant, que ha estat derogada per la Disposició derogatòria, lletra b), de la Llei 
10/2008, de 10 de juliol.
95 Sobre els requisits per a tenir dret a la quarta vidual, en el context de la regulació 
del llibre IV del CCCat, Puig i Ferriol / Roca i Trias, Institucions del Dret Civil de 
Catalunya, cit., p. 584 i seg.
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testamentària del premort o per efecte de la successió intestada. A més, no 
hi ha dret tampoc a la quarta vidual en cas de separació de fet o judicial, 
o si al moment de la mort hi havia pendent una demanda de nul·litat del 
matrimoni, de divorci o de separació, llevat de reconciliació.96 Pel que fa al 
convivent, no té dret a la quarta si estava separat de fet del premort (art. 
452-2 CCCat).

3. Còmput de la quarta vidual

Fins aquí semblaria que l’opció del llibre IV del CCCat en matèria de 
quarta vidual ha passat només per modernitzar-ne la terminologia caduca 
del CS, signifi cada en la polèmica «còngrua sustentació» de l’art. 380 CS, 
que és substituïda per «les seves necessitats», d’acord amb l’art. 452-1.1 
CCCat.97 Amb tot, la reforma va molt més enllà d’això i l’important en 
matèria de quarta, assumit que constitueix una perllongació post mortem 
dels deures d’assistència entre cònjuges, és la base del càlcul per obtenir-
ne la quantia, àmbit en què s’acosta clarament a la llegítima. El llibre 
IV del CCCat ha tingut l’encert de recordar que el dret del vidu és «fi ns 
a un màxim de la quarta part de l’actiu hereditari líquid», tal com en la 
jurisprudència i la doctrina es venien assenyalant,98 amb un clar caràcter 
de dret de necessitat. Tanmateix, i aquí rau la principal innovació, aquest 
actiu hereditari es calcula d’acord amb les regles per al còmput de la 
llegítima de l’art. 451-5.b, c i d CCCat, amb la distinció que les donacions 
fetes al vidu o convivent supervivent no s’hi compten.

La quarta vidual passa a tenir, doncs, una base de càlcul semblant a 
la llegítima. Fins ara, en el CS, era un dret de participació netament 
hereditari, atès que només afectava el relictum (art. 383 CS). Amb 
el llibre IV del CCCat, i sense una explicació clara, que no sigui la de 
presumpció objectiva del frau al cònjuge o convivent, o per tal d’igualar-

96 Regla que ha canviat el dret precedent, que donava dret a la quarta al cònjuge separat 
sempre que no fos «per una causa que li sigui exclusivament imputable» (art. 381.1r CS), 
de forma que en la jurisprudència hi ha casos de reclamació i concessió de la quarta vidual 
a cònjuges separats i també en què es planteja l’existència o no de la separació de fet, cfr. 
STSJC de 4 de febrer de 1999 i 8 de juny de 1993 i SAP de Barcelona (Secció 16a) de 20 
de febrer de 2003 (JUR 196601).
97 Sobre la noció de «còngrua sustentació» en la jurisprudència, i com a qüestió de fet 
que han d’apreciar els tribunals, STSJC de 4 de febrer de 1999, 26 de gener de 1995 
i 4 de desembre de 1989, que ha estat seguida en la jurisprudència de les Audiències 
provincials.
98 Cfr. STSJC de 4 de febrer de 1999: «la magnitud de la cuarta parte de los bienes relictos 
debe entenderse como un tope máximo que no hay por qué alcanzar», també SAP de 
Barcelona (Secció 16a) de 20 de febrer de 2003 (JUR 196601) i (Secció 17a) 3 de juliol de 
2000 (AC 2507).
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lo als fi lls, s’hi afegeix el donatum per determinar-la. Aquesta donatum, 
doncs, participa d’alguna manera del que l’art. 452-1 CCCat assenyala 
com a «nivell de vida de què gaudia durant la convivència i el patrimoni 
relicte», elements per determinar les necessitats del cònjuge. Cal dir 
que em semblava més prudent l’opció de l’art. 383 CS, que només tenia 
en compte el relictum amb opció pel cònjuge de «demanar la reducció 
o supressió de les donacions entre vius atorgades pel premort amb el 
designi de defraudar la quarta vidual». Tot això, però, tenint en compte 
que la quarta vidual sempre és un màxim, de forma que l’increment 
quantitatiu que pot derivar d’aquestes regles de càlcul no ha de revertir 
necessàriament en favor del vidu.99

Com a segona novetat per calcular la quarta vidual, prou important, l’art. 
452-3 CCCat estableix que del relictum cal descomptar «el valor dels béns 
de l’herència atribuïts al cònjuge vidu o al convivent». Aquesta regla no la 
contenia com a tal l’art. 383 CS, tot i que es pot considerar supèrfl ua atès 
que per determinar el dret a la quarta s’han de tenir en compte els béns 
que el causat ha atribuït el vidu en la successió (art. 452-1.1 CCCat).

4. Quarta vidual i liquidació del règim de separació de béns

Era una opinió força estesa que la quarta vidual en dret català suposava una 
mesura correctiva dels efectes perjudicials d’incomunicació patrimonial 
del règim de separació de béns en cas de dissolució del matrimoni per mort 
d’un dels cònjuges.100 Hom hi podia veure el corresponent en cas de mort 
al dret a la compensació econòmica per raó de treball de l’art. 41 CF en cas 
de dissolució del règim per separació o divorci. Sembla que si els cònjuges 
estaven casats en un règim de participació o de guanys, i aquests es feien 
comuns durant el matrimoni, difícilment tindria sentit la reclamació de 

99 Cfr. Puig i Ferriol / Roca i Trias, Institucions del Dret Civil de Catalunya, cit., p. 587 
i seg.
100 Cfr. Casanovas Mussons, Comentari als arts. 147 a 154, cit., p. 630, en afi rmar que «és 
un dret que s’atorga per a corregir els possibles resultats injustos d’un sistema -que té com 
a rerefons un règim-econòmic-matrimonial de separació de béns- en el qual el cònjuge no 
té la condició de legitimari, i precisament per no tenir aquesta condició», de forma que 
«la quarta es confi gura clarament com una compensació legal del desequilibri econòmic 
que la dissolució del matrimoni per mort d’un dels cònjuges provoca en el sobrevivent». 
Vegeu també, Anna Casanovas Mussons, «La quarta vidual», a Ferran Badosa Coll 
(dir.), Manual de Dret civil Català, Barcelona - Madrid, Marcial Pons, 2003, p. 759 i seg. 
En aquests darrers termes també es recull a la jurisprudència del TSJC, en sentències de 
26 de gener de 1995 i 4 de desembre de 1989, en aquesta darrera s’afi rma que la quarta 
vidual «s’ha d’entendre com una compensació legal del desequilibri produït per la situació 
de viduïtat, a favor del cònjuge sobrevivent» i també que «és un dret establert ex lege per 
corregir resultats injustos que es podrien produir dins el sistema de separació de béns 
precisament perquè el consort no gaudeix de la condició de legitimari».
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la quarta, tot i que el dret català no la restringeix als cònjuges casats en 
separació de béns.

El Projecte de llei de llibre II del Codi Civil de Catalunya101 preveu el dret 
a la compensació per raó de treball en cas d’extinció del règim de separació 
per mort (art. 232-5.5), com a dret personalíssim del cònjuge «sempre 
que els drets que el causant li hagi atribuït, en la successió voluntària o 
en contemplació de la seva mort, o els que li pertoquin en la successió 
intestada, no cobreixin l’import que li correspondria». D’aquesta previsió, i 
atès el que estableix l’art. 452-1 CCCat, tal com d’altra banda sembla lògic, 
l’anàlisi de si procedeix la quarta vidual sempre haurà de ser posterior 
a la de la compensació. Aquesta té el límit —tal com està projectada— 
en «la quarta part de la diferència entre els increments dels patrimonis 
dels cònjuges», mentre que la quarta vidual està constituïda pel cabal 
relicte, que inclou tots els béns del causant sense distinció del seu origen, 
incrementat amb el donatum.

Res a dir si ambdós drets són intercanviables i, si és el cas, complementaris 
pel que fa al vidu. El problema sorgeix, com ja s’ha apuntat, si la 
compensació econòmica en cas de mort suposa una resta del relictum 
als efectes del còmput de la llegítima. Cal tenir en compte que, a efectes 
tributaris, la compensació està exempta de tributació i comportarà a la 
pràctica una oportunitat clara per reduir l’impacte fi scal de la successió, 
atès que l’art. 33.3 lletra d) de la Llei de l’impost exclou de tributació per 
IRPF les adjudicacions que es produeixin entre els cònjuges en l’extinció 
del règim econòmic matrimonial de separació «per imposició legal».102 
Si l’hereu, d’acord amb el cònjuge, detreu una quarta part del patrimoni 
relicte en forma de compensació, reduirà clarament la base de l’Impost de 
successions, a reserva que l’Agència Tributària de Catalunya entengui una 
altra cosa.

En aquest sentit, és molt important determinar que aquesta possible 
quarta màxima detreta en pagament de la compensació per raó de treball, 
que no necessàriament ha de ser conseqüència d’un procés judicial, es 
consideri com a relictum per al còmput legitimari, a diferència del que 
dogmàticament sembla que correspondria fer, cosa que no succeiria en cas 
que els drets del vidu se satisfessin en forma de quarta vidual.103 Aquesta 
solució és possible legalment a partir de la literalitat de l’art. 451-5 lletra 

101 Publicat al Butlletí Ofi cial del Parlament de Catalunya núm. 384 de 19 de gener de 
2009, p. 9. i seg.
102 Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 
de modifi cación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no 
Residentes y sobre el Patrimonio.
103 Cfr. SAP de Girona (Secció 1a) de 5 de maig de 2003 (JUR 181713).
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a) CCCat en referir-se estrictament als «béns de l’herència». Si convenim 
que no hi ha dissolució del règim de separació de béns que modifi qui el 
relictum, tal com succeeix en els règims de comunitat, i la compensació 
constitueix només un crèdit del vidu enfront l’herència, llavors no es 
produiria la minva esmentada de la base per calcular la llegítima. Tal com 
succeeix amb la quarta vidual, aquesta quarta de compensació per raó 
de treball no es consideraria «deute» a deduir del cabal relicte, perquè 
sorgeix per efecte de la mateixa mort del causant.104 Si no s’opta per 
aquesta solució, perfectament admissible amb el dret vigent, i per evitar 
les disfuncions greus a què pot donar lloc la compensació en el procés 
successori en relació amb la llegítima, caldria afegir entre els supòsits 
que exclouen la compensació per raó de treball, a l’art. 232-5.5 CCCat 
projectat, el de la quarta vidual, juntament amb els altres drets del vidu 
en la successió que ja cobreixen l’import de la compensació.

Com a diferència important entre el règim jurídic de la quarta vidual i 
la compensació per raó de treball, cal assenyalar que la «quarta» de la 
compensació projectada és susceptible de transacció o de pacte entre 
els cònjuges, que en poden pactar «l’increment, la reducció o l’exclusió» 
(art. 232-7 del Projecte de llibre II CCCat), cosa que no succeeix amb 
la quarta vidual. Sembla que aquesta transacció o pacte no s’ha de tenir 
en compte per determinar el dret a la quarta vidual, en els termes de 
l’art. 452-1.1 CCCat, la qual cosa no és coherent amb l’estructura del 
dret.

5. Reclamació i pagament de la quarta vidual

Pel que fa a la reclamació i el pagament de la quarta vidual, la regulació 
es remet fonamentalment al model de la llegítima (art. 452-4 CCCat).105 
Aquí entenc, però, que l’elecció de l’hereu sobre com s’ha de pagar —si 
amb béns o amb diners— estarà condicionada pel fet que efectivament 
els béns puguin servir per satisfer les necessitats del vidu o convivent. 

104 Així es pot sostenir amb els arguments que dóna Puig Ferriol, Cuestiones sobre 
computación legitimaria en el Código de Sucesiones, cit., p. 3998, en tractar de les càrregues 
hereditàries, atès que «por regla general no son deducibles las cargas hereditarias porque 
si bien éstas gravan también la herencia, tal gravamen nace con la apertura de la sucesión 
y como que el derecho de los legitimarios también nace en este momento (según resulta 
del artículo 351 CS), tal derecho es preferente a las demás adquisiciones por causa de 
muerte en atención al carácter necesario que tiene la legítima para el causante de la 
sucesión».
105 Inclosa també la possibilitat de sol·licitar l’anotació preventiva de la demanda de 
reclamació de la quarta al Registre de la Propietat, cfr. interlocutòria de l’AP de Barcelona 
(Secció 17a) de 16 de desembre de 2003 (JUR 2004/30094) i interlocutòria de l’AP de 
Tarragona (Secció 3a) de 19 de juny de 2008 (JUR 321642).
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L’extensió del model de la llegítima a la quarta vidual —que el CS referia 
a la trebel·liànica i la falcídia— fa que també es puguin reduir o suprimir 
llegats i donacions si no és possible el pagament de la quarta vidual per 
part de l’hereu o bé si el vidu hereu no la pot retenir sense detriment (art, 
452-5 CCCat). La reducció dels llegats resulta del caràcter d’atribució legal 
de la quarta vidual, preferent a les disposicions voluntàries del causant. La 
innovació de permetre la reducció de donacions resulta de la seva inclusió 
per al còmput de la quarta, el que n’amplia clarament la quantia i en reforça 
el dret.

En aquesta matèria, i a diferència de la llegítima, en què entre hereu i 
legitimari hi pot haver només diferències sobre la seva quantia derivada 
de les bases de càlcul, en la quarta vidual s’hi afegeix la necessitat de 
determinar l’existència mateixa del dret i, un cop afi rmat aquest dret, la 
quantia exacta que correspon percebre al vidu o convivent supervivent 
de la quarta calculada. És clar que la posició del vidu o convivent en la 
successió és molt més feble que la del legitimari, i es pot afi rmar que la 
quarta vidual constitueix un dret que s’ha d’exercitar pràcticament sempre 
de manera judicial, atès què l’èxit de la seva reclamació extrajudicial 
presenta grans febleses. A la pràctica es destaca que són molt poques les 
sentències en què consta la reclamació de la quarta vidual.106 Això pot 
succeir perquè no hi ha necessitat de reclamar-la, sigui perquè el vidu 
ja tenia patrimoni propi, sigui perquè el causat ha previst disposicions 
sufi cients en favor seu, o bé perquè, com s’ha apuntat, és un dret feble 
i d’èxit improbable. Per descomptat que res no impedeix que els hereus 
satisfacin voluntàriament el que considerin al supervivent en concepte de 
quarta vidual, sense necessitat d’intervenció judicial.

6. Extinció de la quarta vidual

A diferència del seu model legitimari, en matèria de còmput i pagament, 
les transaccions expresses sobre quarta vidual no són possibles abans del 
naixement del dret. La diferent naturalesa d’ambdós drets i l’existència 
d’una comunitat de vida impedeix que els cònjuges es facin atribucions 

106 A banda de les esmentades STSJC de 4 de febrer de 1999, 8 de juny de 1993 i 4 de 
desembre de 1989, es poden citar en la jurisprudència recent de les Audiències provincials 
les sentències següents en què es reclamava la quarta vidual o bé s’hi fa referència: SAP 
de Barcelona (Secció 13a) de 10 de maig de 2004 (JUR 184194), (Secció 4a) 5 de maig 
de 2004 (JUR 190059), (Secció 1a) 9 de febrer de 2004 (JUR 97957), (Secció 16a) 20 de 
febrer de 2003 (JUR 196601), (Secció 1a) 5 de febrer de 2002 (JUR 112780), (Secció 1a) 
1 de juny de 2001 (JUR 246164), (Secció 1a) 3 de juliol de 2000 (AC 2507), AP de Lleida 
(Secció 2a) de 6 d’octubre de 2005 (JUR 2006/81392), (Secció 2a) de 28 de març de 2001 
(JUR 141380), AP de Tarragona (Secció 3a) de 6 de juny de 2005 (JUR 181817) i (Secció 
3a) de 11 de juny de 2002 (JUR 240945).
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amb renúncia expressa al possible «suplement» per quarta vidual. L’única 
forma d’evitar les reclamacions per quarta vidual als hereus serà que, tant 
per patrimoni propi com per comunicació de l’altre, el supervivent tingui 
prou recursos per satisfer les seves necessitats.107

És possible, per descomptat, la renúncia a la quarta vidual un cop 
nascut el dret, de forma pura i simple o bé un cop percebut allò que el 
causant hagués disposat en favor del vidu o convivent encara que no 
fos sufi cient. Per descomptat que el vidu o convivent no tindrà dret a la 
quarta si està en alguna de les situacions que regula l’art. 442-6 CCCat. 
En aquests casos el dret no haurà nascut. Tampoc no hi tindrà dret en 
cas d’indignitat, tot i que no s’hi faci referència, si aquesta és invocada 
(art. 412-6 CCCat).108 Pel que fa al desheretament no sembla versemblant 
la situació de convivència i la concurrència d’alguna de les causes de 
desheretament i el seu esment pel causant en testament. Malgrat que 
tot és possible, el legislador ha considerat que l’al·legació d’aquestes 
suposades causes passa per la separació i el divorci, i el cònjuge que ha 
suportat les infi delitats de l’altre no té dret a privar-lo de la quarta vidual 
en testament per aquest motiu.109 L’art. 452-6.1 lletra d) CCCat inclou 
una causa específi ca i sobrevinguda de privació de la quarta que l’hereu 
pot al·legar per denegar-la enfront la reclamació del vidu o convivent, és 
la suspensió o privació de la potestat sobre els fi lls comuns per causa que 
li sigui imputable.

El caràcter alimentari, o de necessitat de la quarta, fa que s’extingeixi 
si el supervivent mor sense haver-la reclamada o bé si contreu nou 
matrimoni o conviu maritalment amb una altra persona. Tot això és així 
si succeeix abans que s’exerceixi el dret. Un cop percebuda la quarta no hi 
ha cap motiu perquè es restitueixi, a diferència del que preveu l’art. 385 
CS. Tanmateix, si el supervivent n’ha iniciat la reclamació judicial i mor 
abans de fi nalitzar el procés, entenc que només tindria sentit adjudicar-
la pel cost d’atendre les seves necessitats fi ns al moment de la mort, si 
aquestes no han quedat prou cobertes per l’any de viduïtat que hagi pogut 
percebre.110

107 El TSJC, en sentència de 4 de febrer de 1999, va conèixer d’un contracte de transacció 
en què es renunciava al possible dret futur a la quarta vidual a canvi d’una pensió vitalícia, 
sense pronunciar-se expressament sobre l’admissibilitat de la renúncia.
108 Sobre aquesta possibilitat, STSJC de 8 de juny de 1993.
109 La qüestió s’havia plantejat ja durant la vigència de la Compilació, cfr. Roca Trias, 
Comentari al Capítol V. De la quarta marital, cit., p. 308.
110 Sobre la relació entre aquest any de viduïtat quant als fruits i rendes de l’herència i 
la quarta vidual, cfr. SAP de Barcelona (Secció 1a) d’1 de juny de 2001 (JUR 246164) i 
(Secció 1a) de 3 de juliol de 2000 (AC 2507).
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Pel que fa al termini de prescripció de la pretensió, el llibre IV del CCCat 
ha aplicat el termini breu de tres anys, que l’art. 121-21 CCCat preveu per 
a determinades pretensions de dret patrimonial, i ha escurçat en dos anys 
el termini de cinc anys de l’art. 384.4rt CS.










